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Riudoms, obert al territori
Escrit de l’Alcalde

L’experiència viscuda 
aquest any ens ha portat 
a reflexionar aspectes del 
dia a dia als quals, com a 
persones, no els donàvem 
la rellevància que es 
mereixien. La realitat ens 
ha fet descobrir petits 
moments que sovint ens 

passaven desapercebuts però que de fet, ens 
aporten molt més del que ens imaginàvem. 

El mateix ens ha passat amb els espais 
més propers. El fet de 
tenir-hi els nostres ulls 
acostumats a veure’ls 
ens privava de mirar-los 
com ho hem fet aquest 
temps. Així, els racons 
del nostre poble i els 
camins del terme han 
passat a ser el nostre 
refugi de caminades, 
anades en bicicleta, 
tertúlies i estones per 
respirar. Allò que tenim 
més a prop i a l’abast, 
serà el que ens acompanyarà aquests mesos. 

D’aquesta manera doncs es presenta un 
estiu on les propostes culturals i d’oci que 
ens ofereixen els pobles i ciutats properes 
seran les protagonistes de les escapades o 
vacances de la gent del territori. 

Riudoms també té un potencial d’interès 
cultural i turístic, més enllà dels esdeveniments 
festius i lúdics del nostre calendari anual. 
És per aquest motiu, que en aquests temps 
estem fent esforços perquè la promoció 

municipal, tant econòmica com turística, sigui 
un dels eixos prioritaris del govern.

Per una banda, les propostes al voltant del 
nostre fill il·lustre Antoni Gaudí, com són la 
visita a la Casa Pairal de la família Gaudí i 
la Ruta Gaudí Riudoms pels carrers del nucli 
antic que finalitza amb l’estàtua del famós 
arquitecte a la plaça de l’Església, s’han 
convertit en el nostre reclam per al turisme 
familiar durant els diumenges d’estiu. 

Per altra banda, la gastronomia que s’ofereix 
al nostre poble a 
través del producte 
local i de proximitat 
com l’oli, els fruits 
secs o la coca en 
recapte també són 
un dels punts clau 
a l’hora de portar el 
nom de Riudoms pel 
territori. És per això 
que, en la mesura 
del possible segons 
la situació sanitària i 
econòmica actual, ens 

comprometem a mantenir els esdeveniments 
locals que promocionen el producte local i 
de la nostra terra, en el format adequat per 
cada moment. 

Riudoms té potencial per ser promocionat 
en diversos àmbits i ara més que mai, 
treballarem per fer-ho possible!

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//En aquests temps 
estem fent esforços perquè 

la promoció municipal, 
tant econòmica com 

turística, sigui un dels 
eixos prioritaris del govern
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El Ple de l’Ajuntament aprova les 
festes locals de l’any 2021

Governació

El Ple ordinari, que es va celebrar el 16 de 
juliol, va aprovar com a festes locals de 
Riudoms per a l’any 2021 els següents dies:

• 20 de gener, dimecres, festa major d’hivern

• 26 de juliol, dilluns, festa major d’estiu 
(primer dia laboral després de Sant Jaume)

Aquest va ser el primer ple de l’Ajuntament 
que es va celebrar amb una sessió telemàtica, 
en la qual també es van tractar tràmits 
econòmics d’obligat compliment i mocions 
dels diferents grups municipals. 

L’alcalde Sergi Pedret va mantenir una reunió 
amb personal tècnic de SECOMSA, a finals 
de juliol, per tractar diversos temes sobre la 
recollida de residus a Riudoms. Així mateix, 
l’alcalde va traslladar la preocupació per 
l’acumulació de deixalles a les bateries de 
contenidors i va demanar que s’intensifiqui la 
recollida al municipi.  

L’alcalde es reuneix 
amb Secomsa

L’alcalde Sergi Pedret va assistir, el divendres 
10 de juliol, al plató de l’informatiu migdia 
de Canal Reus Televisió on va ser entrevistat 
sobre l’actualitat de Riudoms, de com ha 
afectat la crisi de la Covid-19 al municipi i 
de l’ajornament de la Fira de l’Avellana.

Canal Reus TV 
entrevista l’alcalde
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Governació Serveis Públics

L’empresa Endesa ha realitzat, a petició de 
la Regidoria de Serveis Públics, treballs a la 
xarxa elèctrica de Riudoms per solucionar els 
microtalls que es produeixen regularment i que 
afecten els habitatges i el teixit empresarial.

Riudoms acull una 
deixalleria mòbil 

La Brigada Municipal està treballant, durant l’estiu, en el manteniment amb asfalt de tots els 
camins del terme de Riudoms per tal de millorar el pas de vehicles per aquestes vies. 

Actuacions de manteniment dels 
camins municipals

Treballs a la xarxa 
elèctrica del poble

A finals del mes de juliol, Riudoms ha acollit 
una deixalleria mòbil amb l’objectiu de 
conscienciar la població sobre el reciclatge de 
residus especials de la llar i acostar el servei 
de recollida selectiva a la ciutadania. 
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A causa de les conseqüències de la crisi sanitària, 
i de les incerteses derivades d’aquesta situació, 
l’equip de govern de l’Ajuntament de Riudoms, 
a suggeriment del Comitè Organitzador de la 
Fira, ha decidit suspendre l’edició d’aquest any 
de la Fira de l’Avellana i Fira de Sant Llorenç 
que s’havia de celebrar del 7 al 9 d’agost.

Totes les mesures sanitàries exigides fan 
que sigui incompatible la celebració de la 
mateixa amb la seguretat dels visitants. Així 
mateix, l’Ajuntament vol destinar una part 
del pressupost de la Fira a mitigar els efectes 
socioeconòmics que està causant la crisi.

Un nou esdeveniment de petit format per a 
la tardor

Tot i això, el Comitè Organitzador està 
treballant en la celebració d’un esdeveniment 
de petit format que també es denominarà «Fira 
de l’Avellana» i que es preveu per a la pròxima 
tardor, en data encara per definir, sempre que 
la situació sanitària ho permeti. 

Aquest esdeveniment se centrarà en la promoció 
dels productes locals i de proximitat, així com en 
la gastronomia basada en aquests productes.

Resultats del Concurs de cartells 2020

El jurat del Concurs de cartells de la Fira de 
l’Avellana 2020, format pels membres del 
Comitè Organitzador de la Fira i un equip tècnic 
de tres persones relacionades amb el món de 
la publicitat, la comunicació i el disseny, es va 
reunir el dimarts 30 de juny per valorar les 
10 propostes que s’han presentat en l’edició 
d’aquest any.

Nom del cartell       Puntuació
Cordons    7,77
Vells temps    7,72
L’empremta del territori  7,49
I love     6,38
La llum de la plegadora  5,87
Punt de creu    4,23
Tothom - Fira de l’Avellana 4,23
Quarantí    4,23
Avellanavirus   3,79
L’avellana tecnològica  1,72

Els quatre cartells més puntuats són els que 
participaran en la votació popular que es farà 
durant el mes de setembre per escollir el 
cartell oficial que representarà la 40a Fira de 
l’Avellana.

La 40a Fira de l’Avellana i 421a 
Fira de Sant Llorenç s’ajorna

Fira de l’Avellana
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El dilluns 22 de juny es va fer el lliurament dels premis de la 9a Ruta de Tapes Gaudí que va 
tenir lloc durant dos caps de setmana, del mes de febrer i març, amb la participació d’onze 
establiments de restauració de Riudoms. 

En total, s’han repartit 15 obsequis formats per productes locals i vals de 30€ per consumir als 
establiments que han participat en aquesta edició. 

D’altra banda, l’establiment que ha obtingut millor puntuació per part de les persones que van 
participar en el Premi Estrella i que, per tant, s’endú el Premi a la Millor Tapa de la 9a Ruta és 
La Confiteria per la tapa «Conflipa».

S’entreguen els premis de la 9a 
Ruta de Tapes Gaudí 

Promoció Econòmica

L’Ajuntament ha apostat per la promoció 
econòmica i del producte local a través del 
programa de cuina “Gastromòbil Destí Baix 
Camp” de Canal Reus Televisió amb cuiners 
locals i productes de proximitat.

Els quatre capítols, que s’han enregistrat al 
parc de Sant Antoni durant el mes de juny, 
s’emetran els dimarts 28 de juliol, 18 d’agost, 
8 de setembre i 22 de setembre a les 14.30 h. 

Els cuiners de Riudoms que hi participen són Nil 
Bono, Salvador Gras, Ramon Martí i Jordi Faixes. 

Cuiners i productes de Riudoms al 
programa Gastromòbil de Canal Reus
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Es reprenen les accions per 
executar les obres d’ampliació 
de la Depuradora Municipal

Medi Ambient

A finals de juny es va dotar econòmicament la partida necessària i està previst que, en els 
pròxims mesos, s’iniciï la licitació de les obres. 

L’alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, i el 
regidor de Serveis Públics, Josep M. Bages, 
acompanyats del coordinador d’aquesta àrea 
a l’Ajuntament, es van reunir l’1 de juliol amb 
la Directora de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya a Tarragona, Trinitat 
Castro, el Director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, Lluís Ridao, el cap de la Demarcació 
Territorial de Tarragona de l’ACA, Francesc 
Benet i altres persones responsables d’aquesta 
mateixa administració.

Després dels mesos d’aturada dels tràmits arran 
de la situació sanitària, a finals de juny es van 
reprendre les accions per executar les obres 
d’ampliació de la depuradora del nostre municipi. 

El projecte d’ampliació de l’estació depuradora 
existent que es va aprovar definitivament 
el passat mes de febrer donarà resposta a 
les necessitats de tractament de les aigües 

residuals de Riudoms fins a l’any 2035 i 
prevista per una població equivalent de 13.000 
habitants, ja que actualment la instal·lació es 
troba al màxim de la seva capacitat i només 
disposa d’una única línia de tractament. 

Aquesta actuació requereix una petita 
expropiació de terreny circumdant, per la 
qual cosa, el passat 23 de juny es va dotar 
econòmicament la partida necessària. En els 
pròxims mesos s’iniciarà la licitació de les obres.
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Construcció

1992
Inici tràmits ampliació
i licitació del projecte

2008
Es van aturar a causa 
de la crisi econòmica. 

Cabal de tractament 

Actualment

1000 m3/dia

El nou projecte contempla:

2000 m3/dia
2 línies de tractament

Represa tràmits ampliació

2019
El mes de novembre s’inicia 
el projecte d’ampliació.

Josep M.
Bages
Virgili

Regidor de 
l’àrea de Serveis 
Públics i de 
Medi Rural

Un projecte per a un servei 
de qualitat

El servei de la Depuradora Municipal actualment és 
gestionat per una empresa externa a l’Ajuntament. 
Tot i així, com que es tracta d’un servei pels 
riudomencs i riudomenques, des de la Regidoria 
de Serveis Públics hi estem pendents i en contacte 
permanent amb els treballadors que ho gestionen 
per tal de fer un seguiment del seu funcionament. 

Setmanalment, amb el coordinador i el cap de la 
Brigada Municipal, fem una visita a les instal·lacions 
per conèixer si la planta i el procés de depuració 
funcionen correctament (paràmetres adequats, 
maquinària en funcionament, anàlisi de mostres per 
descartar abocaments, etc.). També comprovem 
els pous de registre de clavegueram del terme per 
verificar el seu bon funcionament. En cas de detectar 
alguna anormalitat, es trasllada a l’empresa i des de la 
Regidoria es fa un seguiment per a la seva resolució. 

Actualment estem davant una problemàtica de volum 
d’aigua a la nostra depuradora arran del creixement 
demogràfic i industrial a Riudoms durant els últims 
anys. És per això que estem treballant perquè 
l’empresa tiri endavant el projecte d’ampliació de 
les instal·lacions per tal de donar cobertura a les 
necessitats reals que té el nostre poble actualment. 

Des del Govern estem compromesos amb els veïns 
i veïnes i volem garantir uns serveis de qualitat. 
Aquest n’és un exemple i és per això que estem fent 
el seguiment de ben a prop per tal que el projecte 
sigui realitat al més aviat possible i puguem tenir un 
bon servei de depuració d’aigua a llarg termini. 

La història de la depuradora en dades

1 línia de tractament
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Setanta infants participen en 
l’Escola de Lleure “Viu l’estiu” 2020

Joventut

Una setantena d’infants d’entre 3 i 12 anys 
han participat aquest mes de juliol en l’Escola 
de Lleure «Viu l’estiu» amb l’objectiu d’oferir, 
durant quatre setmanes, activitats d’oci i 
esportives als infants i joves.

La programació estava dissenyada amb 
activitats que es poguessin fer principalment 
a l’aire lliure o en espais amplis com són 
excursions a la natura o visites culturals al 
municipi, jocs i esports, tallers i activitats 
d’expressió corporal, entre moltes altres. 

Les activitats s’han realitzat a les instal·lacions 
de l’Escola Beat Bonaventura que s’han habilitat 
per poder desenvolupar la programació amb 
totes les mesures de seguretat exigides. 

Una edició marcada per la Covid-19

El context d’excepcionalitat derivat de la 
crisi sanitària de la Covid-19 ha requerit 
que l’Ajuntament de Riudoms adaptés el 
funcionament i el programa d’activitats de 
l’Escola de Lleure per tal de minimitzar els 
riscos i garantir la seguretat de tots els infants 
i de l’equip de monitors i monitores. 
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Joventut

L’Espai Jove ha organitzat, durant aquest estiu, 
activitats de lleure per al jovent de Riudoms. 

El dimecres 22 de juliol, es va fer una excursió 
nocturna a Montbrió del Camp i, per al mes 
d’agost, s’ha previst una activitat d’enigmes 
per descobrir alguns espais emblemàtics de 
Riudoms i jocs d’aigua a la piscina. 

Totes elles es realitzen a l’aire lliure per 
poder complir amb les mesures de seguretat 
exigides a causa de la crisi sanitària. 

Joventut organitza activitats de 
lleure durant l’estiu

La Festa Major de Sant Jaume d’enguany s’ha vist afectada, com també altres esdeveniments 
festius, per la crisi sanitària de la Covid-19. Per aquest motiu, l’Ajuntament i totes les entitats 
implicades en la festa d’estiu van creure convenient, per consens i després de diverses reunions, 
suspendre aquesta edició. 

Tot i això, des de les Ulé Barraques, es va oferir una edició especial amb sessions musicals a 
càrrec de DJ OGT i DJ MONKA a través de plataformes en línia. Així mateix, es va mantenir la 
celebració de la missa en honor al copatró de Riudoms. 

Riudoms celebra una Festa Major 
de Sant Jaume atípica

Festes
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El diumenge 28 de juny, la Casa Pairal d’Antoni 
Gaudí va reobrir les seves portes al públic 
per oferir visites guiades durant els mesos 
d’estiu amb totes les mesures de protecció 
necessàries per garantir una atenció segura a 
les persones visitants.

Per aquest estiu, s’ha previst un total de 12 
dies d’obertura, tots els diumenges de cada 
mes fins al 13 de setembre. 

Exposició de dibuixos de l’escultor Joan 
Matamala, col·laborador d’Antoni Gaudí

Promoció Turística

La Casa Pairal d’Antoni Gaudí 
reprèn les visites amb novetats

La Casa Pairal d’Antoni Gaudí acull, des d’aquest mes de juliol, una exposició permanent de 
42 dibuixos originals de l’escultor Joan Matamala i Flotats, col·laborador de l’arquitecte, i que 
formen part d’un projecte inacabat en homenatge a Gaudí. Aquestes obres pertanyen a la 
col·lecció particular de Xavier Fortuny i Torres. 

A més, també es podrà veure l’esquela original que es va repartir en el funeral de Gaudí, l’any 
1926, i que també ha estat donada per Xavier Fortuny. 

Les entitats esportives i culturals de Riudoms 
van ser convocades a una reunió virtual 
que va tenir lloc el dimecres 29 de juliol. La 
regidora d’Esports, Inma Parra, va informar-
les sobre la convocatòria d’ajuts que ha obert 
la Diputació de Tarragona destinada a finançar 
activitats culturals i esportives de caràcter 
extraordinari que ja s’hagin realitzat o que 
estiguin pendents d’executar durant el 2020; i 
també per sufragar despeses d’activitats que 
finalment no s’han pogut celebrar a causa de 
la situació ocasionada per la Covid-19.

Reunió amb les entitats locals per 
sol·licitar ajudes

Entitats
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El dijous 23 de juliol, llibreries i floristeries de Riudoms van participar del Dia del Llibre i de 
la Rosa amb parades al carrer, una diada que suplia la de Sant Jordi perquè no es va poder 
celebrar a l’abril a causa de la crisi sanitària. Una jornada que va servir per donar impuls al 
comerç de proximitat i al sector cultural. 

Riudoms celebra el Dia del Llibre i 
de la Rosa amb parades als carrers

Comerç Local

L’Ajuntament de Riudoms es va sumar a la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI amb un 
acte participatiu que va tenir lloc la tarda del 23 de juny i que va consistir a pintar una franja d’un pas de 
vianants de la plaça de l’Església amb els colors de la bandera LGBTI per part de les persones assistents. 

La Regidoria d’Igualtat organitza 
un acte pel Dia de l’Orgull LGBTI

Igualtat
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Mocions amb o sense sentit
En els Plens ordinaris de l’Ajuntament és habitual que els diferents grups polítics que en 
formen part presentin mocions de temàtiques diverses que afecten el nostre municipi o bé 
el territori o país en general.

Aquestes mocions, i concretament les que afecten al nostre municipi presentades per 
qualsevol dels altres grups polítics que no són al Govern, habitualment tenen sentit i estan 
pensades per millorar algun aspecte de la vida local. El que sovint passa és que la majoria 
d’aquestes mocions, no ens venen de nou. S’ha convertit en habitual que els grups de 
l’oposició transformin els punts del programa electoral de Junts per Riudoms, i per tant les 
accions compromeses del Govern amb el poble a les passades eleccions, en punts a aprovar 

en forma de moció.

És per això que mocions en les que estem d’acord en el fons, les hem de votar en contra 
perquè són accions ja programades en el Pla de Govern, i la seva aprovació significaria 
reajustar aquesta planificació. Per tant ens preguntem: és necessari aprovar al Plenari que 
l’Ajuntament es comprometi a tirar endavant una acció que ja va ser validada pels veïns i 
veïnes a les eleccions? Precisament són els punts del programa electoral els que constitueixen 
el Pla de Govern de la legislatura 19-23 i de manera que els objectius i les línies estratègiques 
que prioritza de l’equip de govern són públics. 

Opinió dels Grups Municipals

Festes populars i arrelades
No hem vist els Diables, els Diablons ni els seus tabalers. Tampoc els capgrossos i gegants 
portats per la Colla Gegantera al ritme dels grallers. El Cavall dels Nebot no ha pogut 
treure a passejar la seva majestuositat. No hem gaudit del Ball de Cercolets, de Gitanes, 
de Valencians i de Bastons i tampoc dels seus grups de grallers. I encara menys hem pogut 
ballar amb la música dels Riudrum’s.

Escrivim aquest article el dia 26 de juliol, just l’endemà de Sant Jaume, un Sant Jaume 
que aquest any no ha tingut Festa Major. I, malgrat això, les xarxes socials de Riudoms 

s’han omplert de fotografies i vídeos recordant-nos aquesta celebració, que no és una festa 
qualsevol. És la nostra gran Festa Major.

I al seu costat, l’altra gran moment festiu de Riudoms són els Barris, una festa que amb 
el pas dels anys s’ha fet seva tothom, des dels més joves als més grans, i amb el paper 
central de les comissions de cada barri. Malauradament, aquest any i per culpa de la 
Covid-19, també ens hem quedat sense Barris.

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.

Una de les principals tasques de qualsevol administració, també de l’Ajuntament de 
Riudoms, és la de mantenir la població informada. 

Vivim un moment en què hi ha tot tipus de canals d’informació i a vegades la quantitat de 
notícies que ens poden arribar pot fer perdre’ns la informació rellevant. És per aquest motiu 
que l’Ajuntament de Riudoms ha d’utilitzar correctament els canals de què disposa, com 
aquest Butlletí d’Informació Municipal, per explicar les tasques institucionals i informar les 
riudomenques.  

En les últimes setmanes hem vist com el govern de Junts per Riudoms s’excusava de 

diverses queixes veïnals i de l’oposició. La tasca de l’Ajuntament és respondre a les queixes 
i preguntes (recordem que la CUP hem formulat moltes preguntes de les quals encara en 
tenim moltes sense respondre) i explicar i informar el veïnatge quan hi hagi qualsevol 
problema o novetat, ja sigui respecte l’afectació de la COVID19 al poble, els talls de llum o 
una situació excepcional de la depuradora municipal.

La CUP Riudoms vam fer moltes propostes de millora sobre els canals i mitjans informatius 
de l’Ajuntament de Riudoms durant la passada legislatura. En primer lloc perquè és un dret 
de la ciutadania i un deure de l’administració estar informats. I en segon lloc per evitar que 
dits canals d’informació no siguin una eina de propaganda del govern de torn. Les nostres 
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Mocions amb o sense sentit
en forma de moció.

És per això que mocions en les que estem d’acord en el fons, les hem de votar en contra 
perquè són accions ja programades en el Pla de Govern, i la seva aprovació significaria 
reajustar aquesta planificació. Per tant ens preguntem: és necessari aprovar al Plenari que 
l’Ajuntament es comprometi a tirar endavant una acció que ja va ser validada pels veïns i 
veïnes a les eleccions? Precisament són els punts del programa electoral els que constitueixen 
el Pla de Govern de la legislatura 19-23 i de manera que els objectius i les línies estratègiques 
que prioritza de l’equip de govern són públics. 

Si el Govern ja va presentar en el seu moment aquestes accions com a voluntats a fer 
efectives en aquests 4 anys, cal que al Plenari s’ompli de peticions que ja són compromisos 
ferms amb la població?

Sense cap dubte, aquest Equip de Govern està compromès amb el benestar dels riudomencs 
i riudomenques, i per tant serà benvinguda qualsevol aportació en aquest sentit. Pensem que 
el debat és bo, sempre i quan el dediquem a mocions que aportin nous conceptes o millora 
a nivell de poble o de país, sense necessitat de duplicar la feina que ja va fer el Govern en el 
seu moment.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Festes populars i arrelades
s’han omplert de fotografies i vídeos recordant-nos aquesta celebració, que no és una festa 
qualsevol. És la nostra gran Festa Major.

I al seu costat, l’altra gran moment festiu de Riudoms són els Barris, una festa que amb 
el pas dels anys s’ha fet seva tothom, des dels més joves als més grans, i amb el paper 
central de les comissions de cada barri. Malauradament, aquest any i per culpa de la 
Covid-19, també ens hem quedat sense Barris.

La Festa Major de Sant Jaume i els Barris comparteixen una cosa: són festes populars, 
amb unes arrels profundes que any rera any segueixent creixent. Som les riudomenques i 
els riudomencs els que les hem fet grans perquè ens hi sentim representats. I això passa 
perquè són unes festes populars, massives i sentides. Vinguem d’on vinguem tots ens hi 
podem sentir a gust. I aquest és l’esperit que hem de seguir potenciant. Fem de la festes 
populars un element de cohesió social i de transversalitat.

Visca els Barris i Visca la Festa Major de Sant Jaume!

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms

diverses queixes veïnals i de l’oposició. La tasca de l’Ajuntament és respondre a les queixes 
i preguntes (recordem que la CUP hem formulat moltes preguntes de les quals encara en 
tenim moltes sense respondre) i explicar i informar el veïnatge quan hi hagi qualsevol 
problema o novetat, ja sigui respecte l’afectació de la COVID19 al poble, els talls de llum o 
una situació excepcional de la depuradora municipal.

La CUP Riudoms vam fer moltes propostes de millora sobre els canals i mitjans informatius 
de l’Ajuntament de Riudoms durant la passada legislatura. En primer lloc perquè és un dret 
de la ciutadania i un deure de l’administració estar informats. I en segon lloc per evitar que 
dits canals d’informació no siguin una eina de propaganda del govern de torn. Les nostres 

propostes no van ser escoltades i sembla que el nou govern va pel mateix camí. 

Un últim exemple de la improvisació generalitzada en clau informativa del govern 
municipal és el d’aquesta eina que teniu a les mans. Durant la pandèmia no s’ha repartit 
el Butlletí Municipal (fet totalment comprensible) i un cop s’alleugereixen les restriccions 
es reparteix un butlletí que parla d’actes totalment descontextualitzats. Aquest article 
s’entrega un 27 de juliol i a saber quin dia arribarà a les llar. Ens cal un Pla de Comunicació 
Local perquè aquestes situacions no es tornin a repetir. 
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