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Accions en l’àmbit de la salut per 
millorar la qualitat de vida

Escrit de l’Alcalde

La qualitat de vida dels 
veïns i veïnes és un dels 
objectius principals de 
qualsevol Ajuntament. 
Per garantir aquest fi, 
cal treballar en àrees tan 
diferents com els serveis 
públics que s’ofereixen 
al municipi, el dret a 

l’educació i la cultura, l’atenció social a les 
persones desafavorides, la seguretat, així 
com la salut. 

Des de l’Ajuntament de 
Riudoms, són diverses 
les iniciatives que es 
duen a terme en l’àmbit 
de la salut des de fa 
anys. Un dels exemples 
són les xerrades i tallers 
de salut que s’ofereixen 
des de l’àrea de la 
Gent Gran, com el cicle 
d’alimentació en adults 
o les activitats físiques 
dirigides organitzades a la zona de la Vil·la 
romana “La Mola”. 

Pensant no només en la gent gran sinó també 
amb els joves del nostre poble, el Pla Local 
de Joventut de Riudoms, implantat des del 
2018, contempla la salut com a eix estratègic 
i proposa accions concretes per a la prevenció 
en els i les adolescents, algunes de les 
quals ja s’han posat en marxa. És el cas per 
exemple de la instal·lació de màquines per a 
la pràctica esportiva a l’exterior al Parc de la 
Sort, o bé el foment de l’ús de la bicicleta al 
municipi, així com l’organització de tallers a 
l’Espai Jove com a programa de prevenció de 
la salut. 

En paral·lel a l’organització d’activitats 
d’aquest tipus, també es van fent gestions 
amb altres organismes per realitzar 
campanyes de prevenció específiques. Uns 
anys després d’haver portat a Riudoms les 
proves de detecció precoç de càncer de còlon 
i recte a través de la FUNCA, actualment 
s’està treballant amb la URV per estudis sobre 
obesitat infantil per una banda i per l’altra, per 
la campanya de sensibilització i formació a la 
ciutadania sobre com afrontar les emergències 
cardíaques i convertir així, Riudoms en un 
municipi cardioprotegit.  Alhora, l’Ajuntament 

està en contacte 
constant amb el 
CAP per impulsar 
c o n j u n t a m e n t 
campanyes de 
prevenció i informació 
als veïns i veïnes. 

Tota aquesta activitat 
se suma a la gran 
feina que es fa des de 
les entitats esportives 

de Riudoms, així com de les entitats de l’àrea 
de salut, les quals treballen per acompanyar-
nos a tots els riudomencs i riudomenques a 
tenir uns bons hàbits saludables i d’estat físic 
per millorar el nostre benestar. 

 

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Des de l’Ajuntament 
de Riudoms, són diverses 
les iniciatives que es duen 
a terme en l’àmbit de la 

salut des de fa anys 
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Riudoms assisteix a la 1a Cimera 
Catalana d’Acció Climàtica

Sostenibiliat

L’alcalde Sergi Pedret va assistir, el divendres 
17 de gener, a la 1a Cimera Catalana d’Acció 
Climàtica, organitzada per la Generalitat 
de Catalunya i presidida pel M. Hble. Sr. 
Joaquim Torra i Pla, deixant constància del 
compromís que té l’Ajuntament per treballar 
per un Riudoms més sostenible

La Cimera, que va tenir lloc al Teatre Nacional 
de Catalunya, va ser un punt de trobada 
per acordar un full de ruta per afrontar les 
polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi 
climàtic, així com pretén que, tant el Govern 
com diversos agents, s’impliquin per fer front 
a l’emergència climàtica.

L’Ajuntament de Riudoms està tramitant 
la regulació d’una ordenança municipal 
que incentivi la implantació d’instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica 
a qualsevol bé immoble del municipi. 

Així, l’ordenança preveu establir una bonificació 
sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a 
aquells immobles que tinguin instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica 
i també sobre l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO) que, en aquest 
cas, s’aplicaria només sobre la part del 
pressupost corresponent a la instal·lació 
d’autoconsum.

L’Ajuntament promocionarà 
les instal·lacions d’autoconsum 
elèctric amb bonificacions

Aquesta és una de les mesures que el govern municipal, compromès amb la lluita contra el 
canvi climàtic, vol aplicar per iniciar la transició energètica cap a les energies renovables que 
afavoreixin un model més sostenible i ecològic.
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Sostenibiliat Sostenibilitat

Què es pot dipositar al contenidor de tèxtil?
Es recomana dipositar-lo dins d’una bossa

   Campanya La Bona Brossa #Riudoms     |  TÈXTIL

Augmenta la recollida de roba 
usada a Riudoms l’any 2019
La Fundació Humana ha recollit un total de 
17.474 kg de tèxtil usat a Riudoms durant 
el 2019 per destinar-los a la reutilització o 
al reciclatge. Aquest registre representa un 
augment del 15,4% respecte de l’any 2018.

Riudoms disposa de 6 contenidors verds de 
la Fundació Humana distribuïts en diferents 
zones del municipi, un dels quals està situat 
a la Deixalleria Municipal. En ells, s’hi pot 
dipositar roba, calçat, complements i tèxtil de 
la llar que ja no s’utilitzi.

La gestió de les tones recuperades per la 
Fundació Humana a Riudoms, que equivalen 
a 39.000 peces de roba, suposa un benefici 
ambiental, perquè es redueix la generació de 
residus i es contribueix a la lluita contra el canvi 
climàtic, així com promou la finalitat social de 
la roba usada mitjançant projectes educatius, 
ambientals, cooperatius, entre altres, tant en 
l’àmbit nacional com internacional. 

En el marc del projecte “la Bona Brossa”, es 
valora positivament l’ús d’aquests contenidors 
per a dipositar material tèxtil, en lloc dels 
contenidors de la fracció rebuig, ja que 
incrementa la recollida selectiva i, a més, té 
un valor social.

ROBA SABATES LLAR
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Governació

La regidora d’Igualtat Núria Mas, acompanyada 
d’altres regidores de l’Ajuntament, va assistir 
a una formació sobre polítiques d’igualtat de 
gènere que el Consell Comarcal del Baix Camp 
va organitzar per a càrrecs electes.

L’alcalde Sergi Pedret i el regidor d’Urbanisme 
Jordi Domingo van assistir, el 29 de gener, a la 
reunió informativa sobre les subvencions del 
Pla d’Acció Municipal 2020-2023 que ofereix la 
Diputació de Tarragona als ens locals.

L’alcalde Sergi Pedret va assistir, el 27 de gener, a una taula de treball convocada per la 
Generalitat de Catalunya per avaluar les conseqüències i analitzar les actuacions realitzades 
en l’accident del passat dia 14 de gener al polígon petroquímic sud de Tarragona. La reunió, 
que va tenir lloc al Centre d’Emergències del 112 a Reus, va reunir els diferents alcaldes i 
alcaldesses dels municipis relacionats amb el PLASEQTA així com la Diputació de Tarragona.

Presentació del
PAM 2020-2023

Formació sobre 
igualtat

L’alcalde Sergi Pedret assisteix a 
una reunió sobre l’accident químic
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L’enllumenat de la Llar d’Infants Picarols i de 
la primera planta de l’edifici d’educació infantil 
de l’Escola Beat Bonaventura s’ha substituït 
per llums LED amb l’objectiu de millorar 
l’eficiència energètica. 

Millora de les instal·lacions i de la 
xarxa de camins municipals

Serveis Públics

Durant el mes de gener, la Brigada Municipal 
va encofrar i formigonar els camins dels 
Sardans i de la Font del Ros per millorar el 
pas dels vehicles, així com diferents zones del 
Barri Ferrant.

Urbanisme

L’alcalde Sergi Pedret i el regidor d’Urbanisme Jordi Domingo van reunir, el dilluns 27 de gener, els 
veïns i les veïnes afectats pel Pla Parcial Residencial Hort del Coques per explicar les actuacions 
que l’equip de govern ha avançat per desbloquejar la situació actual. 

Reunió informativa sobre la situació 
actual del PPR Hort del Coques



8

Aprovat el pressupost de 
l’Ajuntament per a l’any 2020 

Hisenda

El Ple de l’Ajuntament de Riudoms, celebrat el 7 de gener en una sessió extraordinària, va 
aprovar el pressupost de l’any 2020 amb 7 vots a favor de Junts per Riudoms, 4 abstencions 
del grup ERC-AM, 1 abstenció del grup PSC-CP i 1 vot en contra del grup CUP-Amunt.

Per aquest any, s’ha aprovat un pressupost 
inicial de més de 7 milions d’euros que aposta, 
principalment, per cinc grans àrees que 
inclouen la sostenibilitat, la promoció local i les 
persones i entitats locals.

En primer lloc, l’equip de govern aposta 
pels serveis públics i el medi rural amb un 
pressupost de 550.000€. 

Aquest import es destinarà a la millora de 
les instal·lacions municipals, principalment 
a l’adequació de l’accessibilitat; de la via 
pública, que es focalitzarà en l’arranjament 
dels carrers del Barri Ferrant i l’encreuament 
de l’avinguda de Catalunya amb l’avinguda de 
Baltasar de Toda i Tàpies; de la xarxa d’aigua 
i també de l’elèctrica. 

Pel que fa a l’entorn rural, es milloraran els 
camins del terme municipal i es col·locaran 
bústies per als habitatges rurals. 

En segon lloc, s’aposta per la sostenibilitat i el 
medi ambient. D’una banda, la substitució de 
l’enllumenat actual per llums LED possibilitarà 
una reducció del consum elèctric. De l’altra, 
es desenvoluparà el projecte La Bona Brossa 
que permetrà la millora de la recollida 
selectiva al municipi.

En relació a les persones, s’augmentarà la 
dotació econòmica per a l’àrea de seguretat 
ciutadana; per a serveis socials; i per a les 
àrees de cultura, educació, joventut i lleure, 
on s’hi destinaran 400.000€ del pressupost. 
També s’ha incrementat el pressupost per a 
les entitats i associacions locals que rebran en 
forma de subvencions. 

Finalment, el pressupost contempla una partida 
de 130.000€ per al desplegament del Pla de 
Comerç Local i del Pla de Promoció Turística, 
així com per a la consolidació i projecció de la 
Fira de l’Avellana.
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Jordi
Domingo
Ferré

Regidor de 
l’àrea d’Hisenda

Planificació i equilibri

El pressupost de l’Ajuntament de Riudoms per a 
l’exercici 2020 és de 7,1 milions d’euros. L’equip de 
Govern treballa amb antelació durant mesos per 
planificar-lo i ajustar cadascuna de les partides a les 
necessitats d’aquest any, sempre prioritzant que estigui 
equilibrat i que compleixi els requeriments marcats per 
la Llei, entre ells mantenir la ràtio d’endeutament de 
l’Ajuntament per sota del màxim establert. 

Fent una anàlisi del total del pressupost a grans trets, 
el 50% d’aquests 7,1 milions d’euros van destinats 
al cost del personal i un 30% es dedica a despeses 
compromeses, és a dir, despeses que vénen donades 
pel funcionament ordinari dels serveis que presta 
l’Ajuntament. La part del 20% restant és la que ve 
determinada per la planificació política de l’acció de 
Govern. És en aquests gairebé 1,5 milions d’euros on hi 
ha certa flexibilitat per reflectir-hi les línies estratègiques 
de Govern. Ens referim a les inversions planificades per 
aquest 2020 seguint els compromisos del Programa 
Electoral com la millora de carrers, aparcaments i via 
pública o la nova pista de tennis i també els recursos 
necessaris que cada regidoria requereix per dur a 
terme les accions previstes en el seu àmbit d’actuació.

Un dels objectius del nostre Govern en aquesta 
legislatura és dinamitzar econòmicament el municipi 
mitjançant nous actors en el teixit empresarial per 
tal d’incrementar els ingressos, així com optimitzar 
els recursos què disposem, per tal que l’Ajuntament 
pugui disposar d’un import més elevat per accions del 
Govern. D’aquesta manera, la nostra voluntat és poder 
incrementar els recursos destinats als riudomencs i a 
les riudomenques per millorar la seva qualitat de vida.

Entitats i associacions locals

100.000 €
Es destinaran en forma de 
subvencions, a més dels recursos 

que es dediquen als equipaments municipals on les 
entitats realitzen les seves activitats. 

Promoció Municipal

130.000 €
Es destinaran al desplegament del 
Pla de Comerç Local i del Pla de 

Promoció Turística, així com per a la Fira de l’Avellana.

Sostenibilitat

Es desenvoluparan iniciatives 
contemplades dins el Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible (PAES) de 
Riudoms, redactat l’any 2016, i que 

té com a eix principal la millora mediambiental i de la 
sostenibilitat al municipi. 

Persones

500.000 €
Es destinaran a l’assistència social, a 
la seguretat ciutadana, a la promoció 

cultural i conservació del patrimoni, a la formació 
d’adults, a accions educatives d’entorn i menjador 
escolar, així com del Pla Local de Joventut, i a festes.

Inversions

550.000€
Es destinaran a la millora de les 
instal·lacions esportives, de la via 

pública, dels serveis públics, dels parcs infantils i de 
l’entorn rural. Així com s’adequarà els accessos a la 
Casa de la Vila, als parcs i al pati de la Llar d’Infants.
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Festa de Sant Sebastià i 
22a Trobada de Sacaires

Festes

La Festa Major de Sant Sebastià es va celebrar el 
cap de setmana del 17 al 19 de gener. El dissabte 
18 van tenir lloc els versots i el correfoc a càrrec 
de la Colla de Diables i la Colla de Diablons de 
Riudoms, així com altres colles convidades. A la 
nit, l’Espai Jove va acollir una festa amb DJ.
L’endemà es va fer la 22a Trobada de Sacaires. 
Al matí, els grups de sacaires van acompanyar la 
processó en honor a Sant Sebastià pels carrers del 
nucli antic. I, a la tarda, l’Església de Sant Jaume 
va acollir el concert de Juan Mari Beltran, una de 
les figures més importants de la música popular 
del País Basc.
El presentador Quim Masferrer va omplir d’humor 
el Teatre Auditori Casal Riudomenc, la tarda del 
diumenge 19 de gener, a través de les històries que 
van compartir els veïns i les veïnes de Riudoms.



11   \www.riudoms.cat

Festes

Riudoms acollirà, a través del Consell Comarcal 
del Baix Camp, el servei del Programa UBICAT 
d’acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional per a la inclusió social.

El programa UBICAT, subvencionat pel SOC, 
està destinat a persones en situació d’atur, a 
persones inactives i a persones treballadores, 
preferentment aquelles que es troben en 
situació de precarietat laboral. El seu objectiu 
és desenvolupar actuacions d’orientació, 
acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional. 

El servei s’oferirà a l’Espai Jove (pl. Església, 
17), el primer i tercer divendres de cada 
mes, però cal demanar cita prèvia a ubicat@
baixcamp.cat o al 977 327 155 (ext. 282).

Servei del Programa UBICAT
Ocupació

La Regidoria de Promoció Econòmica va convocar els comerços locals d’aparador a una 
reunió per explicar i posar en marxa una nova campanya de comerç a Riudoms que s’iniciarà 
aquesta primavera. L’objectiu de la campanya serà incentivar les compres als comerços locals 
mitjançant premis i vals de descompte. 

Nova campanya de comerç local 
per aquesta primavera

Promoció Econòmica
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L’Ajuntament de Riudoms, de la mà del Centre de Formació i Innovació en Simulació (CFIS) 
de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, estan treballant conjuntament 
per tal que Riudoms pugui sol·licitar la certificació de municipi cardioprotegit que acredita 
el Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Riudoms es forma per ser un 
municipi cardioprotegit

Salut

Aquesta denominació permetrà dotar i distribuir 
desfibril·ladors (DEA) al municipi i els programes 
de formació reglada que cal realitzar a col·lectius 
d’interès sobre l’ús d’aquests aparells, així com 
les campanyes de sensibilització i informació a 
la ciutadania sobre com s’ha d’actuar en cas 
d’una emergència cardíaca.

L’Escola Cavaller Arnau, l’Escola Beat Bonaventura 
i l’Institut Joan Guinjoan ja s’han iniciat en el 
Programa de formació curricular en Suport Vital 
del CCR-Departament d’Educació, dirigit a la 
sensibilització de l’alumnat. I, l’equip educatiu 
de la Llar d’Infants ha realitzat recentment la 
formació de Suport Vital Bàsic i Primers Auxilis 
Pediàtrics impartida pel mateix CFIS.

Properament, els ciutadans i les ciutadanes de 
Riudoms podran accedir a formacions en Suport 
Vital Bàsic i DEA subvencionades per la Diputació 
de Tarragona i el Consell Social de la URV.
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El 28 de gener va tenir lloc la primera sessió del Cicle de tallers d’alimentació en adults, a 
càrrec de la doctora en Nutrició i Metabolisme Rosa Albaladejo, i on va assistir prop d’un 
centenar de persones. La regidora de Formació, Judit Albesa, va donar el tret de sortida a la 
segona edició d’aquest cicle de tres sessions que finalitzarà el dimarts 24 de març. 

Arrenca la segona edició del cicle 
d’alimentació en adults

Formació

Diverses famílies de l’Escola Beat Bonaventura 
i de l’Escola Cavaller Arnau participen en 
l’estudi Cöral sobre l’obesitat infantil que 
coordinen la Universitat Rovira i Virgili i la 
Universitat de Córdoba.

L’estudi farà un seguiment a nens i nenes de 
3 a 6 anys durant 10 anys, a qui es recollirà 
informació anual, per tal d’identificar els 
factors de risc de l’obesitat infantil, com poden 
ser l’alimentació o l’activitat física, així com 
determinar la incidència d’obesitat en funció 
de l’exposició a aquests factors.

Aquest estudi permetrà establir estratègies de 
prevenció per minimitzar les conseqüències 
de l’obesitat infantil.

Les escoles de Riudoms participen 
en un estudi sobre obesitat infantil

Salut
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Incoherència? 
En paral·lel a les tasques que l’Equip de Govern gestiona de forma habitual, eventualment 
es presenten situacions adverses que cal resoldre amb celeritat i que depenen d’altres ins-
titucions superiors. 

Darrerament hem viscut situacions d’aquest tipus, trobant-nos que quan els organismes 
superiors a qui sol·licitem col·laboració pel nostre municipi estan liderats per representants 
d’altres partits polítics, ens presenten dificultats per comptar amb el seu recolzament. 

Un exemple clar són les ajudes pels afectats en els aiguats del passat octubre. Riudoms 
va ser el municipi més afectat pel que fa al terme municipal i terreny agrícola. Malgrat el 

Departament d’Agricultura, liderat per ERC, és l’encarregat d’oferir ajuda i acompanyament 
als afectats en moments com aquest, els nostres pagesos i pageses han obtingut una clara 
resposta negativa al respecte.

Un altre exemple es dona en projectes de municipi que depenen d’altres organismes supe-
riors, com és el cas del projecte La Bona Brossa. Aquesta campanya, on hi té un paper 
rellevant l’empresa SECOMSA, qui gestiona els residus al Baix Camp i que és liderada per 
representants d’ERC, s’ha vist obstaculitzada, ja que Riudoms no rep la diligència que és 
d’esperar des de l’empresa en un projecte d’aquest abast. 

Opinió dels Grups Municipals

Atrevits: una manera de ser i de fer
Contractar una persona per impulsar la promoció econòmica i turística de Riudoms; ampliar 
el nombre d’agents de la Guàrdia Municipal; augmentar la despesa social i la destinada al 
nucli antic; gastar menys en festes; avançar cap a un model energètic més sostenible per 
poder reduir la despesa en electricitat; posar en marxa accions per visibilitzar les dones de 
Riudoms. Tot això són propostes concretes que hem fet els darrers mesos des d’Esquerra 
per millorar Riudoms. 

I no ens hem quedat aquí. També hem ofert mà estesa al govern per tirar endavant 
projectes clau que Riudoms necessita: la reforma de la plaça de l’Església; la remodelació 
de diversos carrers; la millora de la mobilitat urbana; la posada en marxa del nou POUM; 

la renovació de la Fira; l’acompanyament a les entitats locals; etc.

No som aquí per criticar, sinó per fer avançar Riudoms. Per això fem propostes i per això 
treballem per portar el govern cap a llocs on sovint es resisteix a anar. Llocs -metafòricament 
parlant- que des d’Esquerra considerem que són bons.

No tenim por de parlar amb ningú ni de fer-ho a banda i banda. De fet, tampoc tenim por 
de reconèixer la feina que fan bé els altres partits.

I encara hi ha una altra cosa que no ens fa por: llençar alertes quan el govern no fa les 

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.

Teniu a les vostres mans el Butlletí d’Informació Municipal (BIM). El dret a la informació 
és bàsic en qualsevol societat democràtica i el BIM hauria de complir aquest dret. Però 
què ens trobem en aquestes pàgines? Un instrument utilitzat únicament amb finalitats 
electoralistes per part de Junts per Riudoms.

Durant la passada legislatura, la CUP va proposar diverses iniciatives per tal que el 
BIM esdevingués un espai regulat per tots els partits polítics, en pro de la informació 
municipal i la transparència. No sorprendrà a ningú que totes aquestes propostes no van 
ser escoltades per l’anterior govern.

L’octubre de 2018, seguint recomanacions del Pla de Comunicació de l’Ajuntament, el BIM 
va establir-se amb periodicitat mensual fins que la normativa electoral ho va permetre. 
Passats aquests mesos, hem vist que el canvi només responia a un interès propagandístic 
i electoralista de l’equip de govern, utilitzant un mitjà públic per a treure rèdit electoral 
de la seva tasca política.

Amb la nova legislatura, i sense la necessitat electoralista del BIM, l’equip de govern de 
Junts per Riudoms ha recuperat la mala pràctica de publicar-lo irregularment. Des de les 
eleccions de maig de 2019 només s’han publicat tres butlletins en un període en què, com 
a mínim, s’haurien d’haver publicat set números.

Informació o propaganda política?
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Incoherència? 
Departament d’Agricultura, liderat per ERC, és l’encarregat d’oferir ajuda i acompanyament 
als afectats en moments com aquest, els nostres pagesos i pageses han obtingut una clara 
resposta negativa al respecte.

Un altre exemple es dona en projectes de municipi que depenen d’altres organismes supe-
riors, com és el cas del projecte La Bona Brossa. Aquesta campanya, on hi té un paper 
rellevant l’empresa SECOMSA, qui gestiona els residus al Baix Camp i que és liderada per 
representants d’ERC, s’ha vist obstaculitzada, ja que Riudoms no rep la diligència que és 
d’esperar des de l’empresa en un projecte d’aquest abast. 

Si bé podríem llegir aquestes línies pensant que això és la política i que és habitual que no hi 
hagi recolzament entre organismes liderats per partits polítics diferents, també tenim dret a 
fer- nos la següent reflexió: per què com a equip de Govern rebem un missatge negatiu dels 
organismes superiors liderats per ERC en qüestions que afecten directament el nostre poble 
i a Riudoms precisament, els seus propis representants polítics donen un missatge positiu 
de col·laboració i mà estesa? 

Si de veritat volen estendre la mà al nostre poble, comencin a deixar de posar obstacles als 
nostres veïns i veïnes i al nostre Ajuntament. Mentrestant, l’equip de Govern continuarem 
lluitant per poder fer realitat aquests projectes. 

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Atrevits: una manera de ser i de fer
la renovació de la Fira; l’acompanyament a les entitats locals; etc.

No som aquí per criticar, sinó per fer avançar Riudoms. Per això fem propostes i per això 
treballem per portar el govern cap a llocs on sovint es resisteix a anar. Llocs -metafòricament 
parlant- que des d’Esquerra considerem que són bons.

No tenim por de parlar amb ningú ni de fer-ho a banda i banda. De fet, tampoc tenim por 
de reconèixer la feina que fan bé els altres partits.

I encara hi ha una altra cosa que no ens fa por: llençar alertes quan el govern no fa les 

coses bé. Dos exemples recents: la multa de 50.000 euros a l’Ajuntament per l’adjudicació 
incorrecta dels camps de futbol de gespa artificial; i l’incompliment de la normativa de 
seguretat a les Escoles Velles durant el mes de maig passat. 

Som atrevits. Atrevits a l’hora de fer propostes, atrevits a l’hora d’estendre la mà a uns i a 
altres, i atrevits quan cal llençar alertes. Aquesta és la nostra manera de ser i de fer. I tot 
plegat amb un objectiu: fer un Riudoms millor.

Per cert, si alguna vegada ens equivoquem o veieu que podríem fer alguna cosa millor, no 
dubteu a dir-nos-ho. Estem al servei de Riudoms, és a dir, al vostre servei. I així seguirem!

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms

L’octubre de 2018, seguint recomanacions del Pla de Comunicació de l’Ajuntament, el BIM 
va establir-se amb periodicitat mensual fins que la normativa electoral ho va permetre. 
Passats aquests mesos, hem vist que el canvi només responia a un interès propagandístic 
i electoralista de l’equip de govern, utilitzant un mitjà públic per a treure rèdit electoral 
de la seva tasca política.

Amb la nova legislatura, i sense la necessitat electoralista del BIM, l’equip de govern de 
Junts per Riudoms ha recuperat la mala pràctica de publicar-lo irregularment. Des de les 
eleccions de maig de 2019 només s’han publicat tres butlletins en un període en què, com 
a mínim, s’haurien d’haver publicat set números.

En l’espai de participació dels partits la CUP gairebé sempre ha entregat els articles. Per 
posar un exemple aquest article ha sigut entregat el 27 de gener. Tot i així, davant la 
situació de publicacions irregulars, la CUP Riudoms va cometre l’error de no presentar 
l’article que hauria d’haver ocupat les pàgines del BIM 132.

Aquesta és la nostra responsabilitat i treballarem per a que no torni a succeir. També 
treballarem per exigir un caràcter obert, democràtic, informatiu i plural en el Consell de 
Redacció del BIM, per tal que aquest no esdevingui un instrument propagandístic per a 
Junts per Riudoms.

Informació o propaganda política?
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En la 22a Trobada de sacaires, hi van 
participar 

uns 
120 

m
úsics 

del 
Cam

p 
de Tarragona, de diferents indrets de 
Catalunya i tam

bé d’altres com
unitats 

autònom
es. 


