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La promoció, clau per a la 
recuperació del nostre municipi

Escrit de l’Alcalde

Les conseqüències 
derivades de la crisi 
sanitària generada 
per la pandèmia, i les 
recomanacions de les 
autoritats sanitàries han 
impactat de tal manera en 
les nostres vides que ens 
hem vist obligats a canviar 

molts dels nostres hàbits i rutines diàries. 

Aquestes mateixes recomanacions, 
destinades a contenir, dins el possible, 
l’expansió de la malaltia, 
han motivat la suspensió 
de la totalitat dels 
actes i esdeveniments 
de caràcter social que 
amb periodicitat anual 
es realitzen al nostre 
poble. Un d’aquests 
esdeveniments que 
ens hem vist obligats a 
suspendre és la Fira de 
l’Avellana.

La Fira té moltes cares i concentra una 
varietat de propostes que generen diferents 
sensacions; l’alegria que les atraccions 
aporten als més petits, l’oportunitat per les 
entitats d’obrir-se a tot el poble, i sobretot 
per la possibilitat que el teixit econòmic local 
té per promocionar els productes de la nostra 
terra.

I és precisament aquesta activitat de promoció, 
la que no ens podem permetre perdre de cap 
de les maneres, ja que entenem i creiem que 
és la clau que ens portarà cap a una més 
ràpida recuperació econòmica. Concretant el 

que ja us avançava en el Butlletí anterior, hem 
programat per al pròxim 24 d’octubre una 
jornada centrada a promoure els productes 
que produïm a Riudoms i que posicionen el 
nom del nostre poble en el territori.

La gastronomia, basada en els nostres 
productes: fruits secs, oli, horta, així com la 
coca amb recapte, seran la base d’aquesta 
jornada de promoció en què productors i 
elaboradors combinaran les seves respectives 
àrees professionals per aconseguir un 
producte final capaç de generar atracció. 

Hem programat també 
diverses activitats en 
forma de xerrades 
formatives dirigides 
als professionals 
de l’agricultura per 
ajudar-los a millorar 
la seva capacitat 
productiva i a 
transitar, si és el cas, 
cap a producció de 
més valor afegit com 

pot ser l’ecològica.

Aprofitar allò que tenim i donar-ho a conèixer, 
és la base de la prosperitat dels nostres 
productors i elaboradors. La seva prosperitat 
és també la de tots els riudomencs i 
riudomenques; per això estem al seu costat 
i intentem posar al seu abast les eines de 
què disposem per poder aconseguir aquest 
objectiu.

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Hem programat per 
al pròxim 24 d’octubre 

una jornada centrada en 
la promoció dels productes 

locals de Riudoms



4

L’Ajuntament de Riudoms esdevé 
un centre de formació al territori

Governació

L’Ajuntament de Riudoms ha acollit, durant 
el curs 2019-2020, un alumne en pràctiques 
del Col·legi Públic d’Educació Especial Sant 
Rafael de la Diputació a Tarragona. L’alumne, 
estudiant d’auxiliar en vivers i jardins, ha 
desenvolupat les seves tasques de primer 
contacte amb el món laboral ordinari a la 
Brigada Municipal durant quatre setmanes.

Aquesta col·laboració se suma a la resta de 
convenis amb diferents centres educatius  del 
municipi i també de la demarcació per acollir 
i formar, cada curs, alumnes en pràctiques a 
diferents àrees de l’Ajuntament. 

El dijous 10 de setembre, al vespre, l’alcalde i 
els portaveus dels grups municipals de Junts 
per Riudoms, d’ERC i la CUP van fer l’ofrena 
floral als Germans Nebot, en representació 
de l’Ajuntament, en els actes organitzats per 
Riudoms per la Independència amb motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya.

Diada Nacional 
de Catalunya

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària 
del 17 de setembre, va nomenar els càrrecs 
de jutge/ssa de pau titular i suplent. Les 
persones candidates que van resultar 
escollides van ser la Sra. Marina Mas Mestre, 
com a jutgessa de pau titular, i la Sra. Mònica 
Asens Fortuny, com a suplent. 

Marina Mas, 
jutgessa de pau
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Governació Seguretat i Mobilitat

L’Ajuntament s’ha adherit a la Setmana Europea 
de la Mobilitat a través de mesures permanents 
de mobilitat sostenible al municipi com són 
l’eliminació de barreres arquitectòniques, 
l’adquisició d’un vehicle híbrid per a la Guàrdia 
Municipal o els aparcaments per a bicicletes.

Actuacions de la 
Guàrdia Municipal

La Guàrdia Municipal de Riudoms ha incorporat, el mes de setembre, tres persones al cos de 
vigilants. Amb aquestes noves incorporacions, la dotació de places del cos queda completament 
coberta amb un total d’11 agents. També ha incorporat un nou vehicle policial de tipus híbrid. 

Noves incorporacions a la 
Guàrdia Municipal de Riudoms

Setmana Europea 
de la Mobilitat

Durant el mes de setembre, la Guàrdia 
Municipal ha intensificat la vigilància al 
terme municipal, on ha realitzat diverses 
actuacions que han permès enxampar 
grups de persones que robaven garrofes en 
propietats privades.
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L’empresa COMAIGUA, encarregada de la gestió 
de l’Estació Depuradora d’Aigües (EDAR), ha 
aprovat, a finals de setembre, l’adjudicació del 
contracte de subministrament d’oxigen líquid, 
incloent-hi els equips per a la seva injecció 
optimitzada, en el reactor biològic de l’EDAR 
de Riudoms. 

L’actuació consistirà en la instal·lació d’uns 
equips que injectaran oxigen líquid en el 
reactor biològic de manera optimitzada i que 
possibilitaran la millora del funcionament de 
la depuradora fins a la posada en marxa de 
l’ampliació que està prevista en un període 
aproximat de 18 mesos.

Millores temporals a l’Estació 
Depuradora d’Aigües de Riudoms

Serveis Públics

L’empresa Secomsa, que gestiona la recollida de residus domèstics 
especials a Riudoms, ha traslladat les dades de la Deixalleria Mòbil al 
seu pas pel nostre municipi. 

L’Ajuntament agraeix la bona acollida i l’ús que es va fer d’aquest servei 
i anima la població a reservar els residus domèstics especials a casa 
fins a la propera visita.

64 persones ateses  400 kg de residus recollits

   Dades de la Deixalleria Mòbil #Riudoms       | del 29 de juliol a l’1 d’agost

L’addició d’oxigen és fonamental en el procés de depuració biològica, ja que és necessari per als 
bacteris responsables de la transformació de les aigües residuals. 

El mes d’octubre s’iniciaran els treballs per a la instal·lació d’aquests equips que, a principis de 
novembre, permetran tractar la gran càrrega orgànica que rep la depuradora i així poder reduir 
les olors i millorar el resultat del procés de depuració. 

Mentre durin les obres d’execució de l’ampliació, previstes entre l’estiu del 2021 i finals del 2022, 
es mantindrà en funcionament la depuradora i l’oxigen líquid per tal de minimitzar els problemes 
ocasionats per la falta de capacitat actual de la instal·lació i assegurar els abocaments correctes.
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La Brigada Municipal ha realitzat les obres de 
pavimentació, amb formigó, d’un tram de 310 
m del camí del Revolt.

Es tracta d’un camí força transitat i que rep 
cabals importants d’aigua de pluja, ja que pel 
centre l’encreua el barranc del Portal, en el seu 
tram inicial.

Aquesta actuació s’ha realitzat amb una 
subvenció del Consell Comarcal del Baix Camp, 
que ha aportat el 80% de l’import total de l’obra.

Es realitzen obres de pavimentació 
al camí del Revolt

Serveis Públics

La Brigada Municipal ha intensificat la neteja i 
desinfecció de les zones més transitades de la 
via pública i dels parcs infantils, especialment 
de superfícies de contacte com els gronxadors 
i el mobiliari urbà, així com de les zones 
properes i dels patis dels centres educatius.

Durant el mes d’agost, la Brigada Municipal 
ha fet tasques de manteniment dels carrers 
del municipi arranjant l’asfalt en zones de 
la via on aquest estava malmès pel pas de 
vehicles. També s’ha fet el mateix en els 
camins del terme municipal. 

S’intensifica 
la neteja dels 
espais públics

Manteniment 
dels carrers del 
municipi
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Arrenca el curs escolar 2020-2021
marcat per la crisi sanitària

Educació

Els centres educatius de Riudoms reprenen la seva activitat presencial aplicant totes 
les mesures de seguretat establertes per a la prevenció de la Covid-19.

El dilluns 14 de setembre va arrencar el curs 
escolar 2020-2021. Un curs marcat per la crisi 
sanitària provocada per la Covid-19, que des 
del passat mes de març va obligar a tancar 
les escoles i a continuar amb les classes de 
manera telemàtica, i per totes les mesures de 
prevenció i seguretat que els centres educatius 
han hagut d’adoptar per garantir que siguin un 
espai segur per als infants, joves i professorat.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Riudoms 
ha treballat conjuntament amb els centres 
del municipi i l’ABS Riudoms per aplicar els 
protocols aprovats pel Departament d’Educació 
i el de Salut. A continuació es detallen les 
mesures que ha pres el consistori: 

• Posar a disposició de les escoles i institut 
els equipaments municipals per tal de 
poder ampliar els seus espais i aules si era 
necessari.

• Com a responsable del manteniment i neteja 

de les dues escoles del municipi, així com 
de la Llar d’infants i l’Escola de Música, ha 
ampliat l’horari del personal de neteja per 
reforçar la desinfecció, neteja i ventilació 
d’espais. També ha posat a disposició 
d’aquests centres, un lot de productes amb 
gel hidroalcohòlic i/o sabons.

• A través de la Guàrdia Municipal i la 
Brigada Municipal, ha adequat els accessos 
de diferents centres, com l’ampliació de la 
prohibició d’aparcament, així com realitzarà 
tasques de desinfecció en aquests accessos 
de forma periòdica.

• Pel que fa al Servei de Menjador, la Llar 
d’Infants i l’Escola Municipal de Música, 
s’ha ampliat el personal, i en el cas del 
Menjador Escolar, s’ha creat una nova 
figura de coordinador/a en cadascuna de les 
escoles i s’han adequat els espais i horaris 
per complir amb les normes establertes i 
garantir la seguretat dels infants. 



9   \www.riudoms.cat

Judit
Albesa
Fontgivell

Regidora de 
l’àrea d’Educació

Després d’un confinament rigorós hem arribat al 
començament del curs 20/21, un curs diferent, un 
curs del tot nou per a tota la comunitat educativa. 
Des del mes de juny han estat molts els reptes que 
hem hagut de superar entre tots i l’Ajuntament s’ha 
posat al 100% al costat dels equips directius. Per 
superar-los amb èxit, hem posat efectius humans, 
materials i en definitiva econòmics, a disposició dels 
centres educatius del nostre municipi.

La Brigada Municipal ha ajudat per tal de reordenar 
espais, mobiliari, arranjaments dins i fora d’edificis, 
i per garantir la neteja i desinfecció de zones. S’han 
aplicat les mesures higienicosanitàries que des del 
departament d’Educació i el de Salut recomanaven 
a les direccions dels Centres.

S’han augmentat els horaris del personal de 
l’Ajuntament per garantir una millor neteja a tots 
els centres. També s’han ampliat per poder donar 
un servei d’acollida i d’atenció centrada en els grups 
bombolla a la Llar d’infants. I l’espai menjador ha 
augmentat en personal i horaris per poder organitzar 
millor els grups estables.

A l’Escola de Música, a més, es treballa per millorar 
la relació telemàtica amb les famílies.

Hem organitzat una xarxa entre els responsables de 
tots els centres educatius i el servei de menjador, 
l’ABS Riudoms i l’Ajuntament per tal d’anar junts, 
pensant en el benestar i seguretat de tota la 
comunitat educativa.

L’Ajuntament ha acompanyat i acompanyarà en tot 
per garantir el bon desenvolupament del curs que 
ha començat. Salut!

El govern coordina una reunió entre els 
centres educatius i l’ABS Riudoms

El govern municipal va convocar la direcció 
de l’ABS Riudoms i els equips directius de tots 
els centres i serveis educatius del municipi a 
una reunió de coordinació que va tenir lloc el 
dimarts 15 de setembre de forma telemàtica. 

La reunió va servir per repassar els protocols 
d’actuació en relació a la detecció i gestió dels 
possibles casos de Covid-19 que es puguin 
produir a l’aula. 

La coordinació entre els diferents centres 
anirà a càrrec de la figura d’una infermera 
escolar de referència de l’ABS Riudoms, qui 
mantindrà el contacte permanent amb els 
equips directius per assessorar i resoldre 
dubtes que es plantegin i fer els seguiments 
necessaris. 

A la reunió, hi van assistir l’alcalde Sergi 
Pedret; la regidora de Salut, Núria Mas, i la 
regidora d’Educació, Judit Albesa; així com 
la directora de l’ABS Riudoms, Dra. Yolanda 
Herranz; la gestora Covid i la coordinadora 
d’infermeria de l’ABS Riudoms; i l’infermera 
escolar de referència. Per part dels centres 
educatius de Riudoms, hi van prendre part 
les directores dels centres educatius Lourdes 
Navarro (Escola Beat Bonaventura), Montse 
Bono (Escola Cavaller Arnau), Elvira Mestre 
(Llar d’Infants Municipal), Tessa Molas 
(Institut Joan Guinjoan) i Maite Ribas (Escola 
Municipal de Música); i la coordinadora del 
Servei de menjador escolar, Maite Roca. 
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S’estrena la nova pàgina web 
Riudoms Turisme

Promoció Turística

L’Ajuntament de Riudoms va presentar, el 
dilluns 10 d’agost, la nova pàgina web Riudoms 
Turisme [www.riudomsturisme.cat] que recull 
tota la informació i l’oferta d’interès turístic 
del municipi.

Aquesta iniciativa és una de les accions que 
contempla el Pla de Dinamització i Competitivitat 
Turística de Riudoms, aprovat l’any 2019 amb 
l’objectiu de convertir Riudoms en destinació 
de referència per la descoberta del trajecte de 
vida de Gaudí i la seva connexió amb la natura, 
possibilitant la descoberta dels productes locals, 
la seva història, patrimoni i esdeveniments.

La Casa Pairal, al portal web de Patrimoni 
cultural de la Generalitat de Catalunya

D’altra banda, el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya ha inclòs les visites a 
la Casa Pairal d’Antoni Gaudí a l’agenda virtual 
del portal del patrimoni cultural català. 

En l’espai dedicat a la Casa Pairal, s’hi pot 
trobar la informació relacionada amb les visites 
guiades i, a la vegada, permet fer la reserva 
per visitar l’equipament.
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Promoció Turística

L’Ajuntament de Riudoms va organitzar, el 
dimecres 12 d’agost, el taller “Repensem 
l’educació” que s’emmarca dins del Cicle de 
Prevenció en Violències de Gènere. Una vintena 
de persones va assistir en aquesta primera 
sessió a càrrec de la formadora i tallerista Iris 
Romero, membre de l’Associació Tamaia. 

La segona activitat del cicle tindrà lloc el 16 
d’octubre i tractarà sobre l’empoderament 
femení a través de la realització d’un taller de 
pintura corporal a càrrec de Zinteta.

S’organitza un cicle per a la 
prevenció de la violència de gènere

Una desena d’infants del Servei d’Intervenció 
Socioeducativa de Riudoms participaran, 
a partir del 6 d’octubre, en l’experiència 
esportiva FutbolNet que organitza la Fundació 
Barça i que utilitza l’esport, el joc i l’activitat 
física com a eines d’integració social per 
millorar la vida dels infants i joves.

Servei 
d’Intervenció 
Socioeducativa

Benestar Social

Igualtat
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Després de mesos d’aturada cultural per la 
pandèmia, el Teatre Auditori Casal Riudomenc 
treballa en els preparatius per a la reobertura 
d’aquesta nova temporada, posant tot l’esforç 
en posar en marxa la cultura en uns moments 
tan complicats com els actuals. 

Per una banda, s’han redactat els protocols per 
garantir la seguretat sanitària tant del públic 
com dels actors i actrius i, per l’altra, s’han 
reprogramat els espectacles que es van haver 
de suspendre la passada primavera.

Teatre Auditori

El Teatre Auditori Casal Riudomenc 
reprèn la temporada teatral

En breu s’anunciarà per mitjà del web del teatre i de les xarxes la programació de la primera part 
de la temporada 2020 - 2021, amb la incorporació de noves propostes que comprendrà des del 
mes d’octubre fins a les Festes de Nadal.

Es cancel·la el concert d’El Pot Petit
D’altra banda, el Teatre Auditori comunica la cancel·lació definitiva del concert d’El Pot Petit que 
s’havia reprogramat per al 7 de novembre, donat que el format del concert no és compatible amb 
els protocols de seguretat sanitària que s’han hagut d’implementar als teatres.

El dimecres 23 de setembre, el Club de Lectura 
de la Biblioteca Antoni Gaudí va reprendre, 
després d’uns mesos d’aturada per la crisi 
sanitària, la seva activitat presencial amb 
una sessió de “Lletres en viu”, en la qual va 
assistir l’escriptora Margarida Aritzeta. Durant 
la tertúlia, les persones assistents van poder 
comentar la novel·la “El verí” directament 
amb l’autora.

Aquesta sessió va donar el tret de sortida a 
la temporada 2020-2021 del Club de Lectura.  

L’escriptora Margarida Aritzeta visita 
el Club de Lectura de la Biblioteca 

Biblioteca
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L’Espai Jove ha organitzat dues activitats 
durant el mes d’agost. El 5 d’agost va tenir 
lloc el joc d’enigmes “Coneixes Riudoms?” i, 
el 19 d’agost, una activitat de jocs d’aigua 
a la Piscina Municipal. Un total de 23 joves, 
d’entre 11 i 17 anys, van participar en aquesta 
activitat refrescant que va servir per posar el 
punt final a la programació d’estiu. 

L’Espai Jove 
acomiada l’estiu

Joventut

La regidora d’Esports, Inma Parra, va 
representar Riudoms al Consell Esportiu del 
Baix Camp en l’assemblea general que va tenir 
lloc a finals de juliol a la Selva del Camp. 

En aquesta assemblea es va constituir la nova 
junta directiva, en la qual Parra va ser elegida 
per formar-hi part. 

El Consell Esportiu és una entitat que ofereix 
serveis i esdeveniments esportius i personal 
tècnic especialitzat a ajuntaments, centres 
cívics i entitats de la comarca del Baix Camp. 

Riudoms forma part de la junta 
directiva del Consell Esportiu

Esports

S’estrena un nou 
blog d’informació

Escola de Música

L’Escola Municipal de Música de Riudoms ha 
arrencat el curs 2020-2021 amb l’estrena 
d’una pàgina web amb tota la informació sobre 
el centre: www.escolamusicariudoms.cat. En 
aquest espai, s’hi pot trobar el calendari del 
curs escolar, els departaments i el professorat 
del centre i l’oferta d’estudis, així com notícies 
relacionades amb les activitats de l’escola.
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Escoltem, compartim, decidim
Riudoms és de tots i totes. És per això doncs, que l’equip de Govern de Junts per Riudoms 
creiem fermament en la importància d’escoltar els veïns i veïnes, ja que són ells els que 
construeixen el municipi que tenim i els que constitueixen el poble que som. 

Sota aquesta concepció, la participació ciutadana és un dels eixos estratègics del nostre 
pla de mandat per aquests 4 anys, marcant-nos com a objectiu la implantació de diferents 
processos participatius, com els pressupostos participatius per la millora de l’espai públic 
a partir de projectes proposats pels mateixos veïns i veïnes, o bé els treballs d’inici per a 
l’elaboració participativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a fi de definir el 
model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic. 

Riudoms és un poble amb gent activa, amb opinió i amb iniciativa. Així s’ha demostrat en 
tota la història i s’ha refermat en els últims anys amb l’alta participació deis riudomencs 
i riudomenques a la organització d’esdeveniments, entitats i associacions locals, actes 
culturals i festivitats populars. 

Des del Govern creiem que aquestes aptituds que tenim com a poble s’han d’aprofitar 
per fer, junts, un Riudoms millor. Per aquest motiu, des de fa temps s’està treballant 
amb diferents comissions per a l’organització d’activitats concretes al llarg de l’any o bé 
amb col·lectius com la Taula de comerç o la comissió de seguretat del camp per a sectors 
específics. A la vegada, s’estan posant en marxa una sèrie de plans de dinamització 

Opinió dels Grups Municipals

A Riudoms, més aposta social
La Covid-19 exigeix una reposta social potent, també a Riudoms. És a dir, cal destinar més 
diners a serveis socials, a una ludoteca per fer reforç als alumnes vulnerables, al suport als 
aturats, etc. Doncs bé, fa poques setmanes el govern municipal ha fet un seguit de canvis 
al pressupost de l’Ajuntament però en aquests canvis no hi hem trobat cap aposta social 
destacada. Això ens preocupa.

Pagar segons el que guanyes
Davant les situacions de crisi i de desigualtat social és important treballar per garantir la 
igualtat d’oportunitats. Per això, des d’Esquerra apostem per la tarifació social. I què vol 
dir això? Doncs que els riudomencs hauríem de pagar la llar d’infants, l’escola de lleure o 

la taxa d’escombraries segons la nostra renda. Dit d’una altra manera, aquests serveis 
haurien de ser més cars per a una família que guanya 70.000 euros l’any i més econòmics 
per una que només arriba als 30.000.

Una proposta d’Esquerra, la CUP i el PSC
Amb aquest objectiu, Esquerra, la CUP i el PSC hem portat una proposta conjunta a 
l’Ajuntament per crear un equip de treball que impulsi la tarifació social. Va ser al Ple 
de setembre i, desafortunadament, els regidors de Junts per Riudoms la van tombar. 
Argumenten que no hi estan en contra però que aquesta no és la manera de fer-ho. Tot 
plegat sembla només una excusa. I és que Junts no portava la tarifació social al seu 

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.

Tot just ha transcorregut un any d’ençà que hi va haver el canvi de Consistori. Un any en 
el qual han passat poques coses, o potser moltes, depèn de com es miri. Generalment el 
primer any de legislatura és un any d’impàs, un temps que serveix perquè les regidores 
ens acostumem a les noves responsabilitats, conèixer el funcionament municipal i alhora 
projectar els reptes de la legislatura una vegada coneguts els resultats de les eleccions. 

Aquest any ha estat diferent. La pandèmia ens ha obligat a centrar-nos al 100% en la salut, 
el benestar i el futur socioeconòmic de les persones i famílies riudomenques. 

Malgrat que l’activitat humana s’ha aturat, el temps passa ràpidament. En una legislatura 
normal i corrent sempre queden propostes per executar i temes pendents de discutir (això 

aplica a govern i també a oposició). En aquesta, sens dubte també serà així, seria poc 
honest dir qualsevol altra cosa. 

És per això que  cal tenir més clar que mai quines han de ser les nostres prioritats 
en els propers tres anys . La COVID no pot servir-nos d’excusa  ad eternum p er no dur a 
terme les millores essencials que Riudoms necessita.  

Cal començar la feina en tots aquells àmbits que es cuinen a foc lent  , on els 
resultats no són immediats però que d’aquí quatre anys dibuixaran un Riudoms 
millor. Parlem de planificar l’urbanisme i la mobilitat mitjançant el POUM, de posar solució 
a la problemàtica de l’habitatge, d’aplicar mesures de fiscalitat progressiva perquè el 

Un any d’impàs i encara molta feina per a fer 
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Escoltem, compartim, decidim
Riudoms és un poble amb gent activa, amb opinió i amb iniciativa. Així s’ha demostrat en 
tota la història i s’ha refermat en els últims anys amb l’alta participació deis riudomencs 
i riudomenques a la organització d’esdeveniments, entitats i associacions locals, actes 
culturals i festivitats populars. 

Des del Govern creiem que aquestes aptituds que tenim com a poble s’han d’aprofitar 
per fer, junts, un Riudoms millor. Per aquest motiu, des de fa temps s’està treballant 
amb diferents comissions per a l’organització d’activitats concretes al llarg de l’any o bé 
amb col·lectius com la Taula de comerç o la comissió de seguretat del camp per a sectors 
específics. A la vegada, s’estan posant en marxa una sèrie de plans de dinamització 

municipal que s’han elaborat a partir de la opinió directa dels grups d’interès, com el Pla 
Local de Joventut o el Pla de Turisme. 

Ara ha arribat l’hora de fer un salt endavant en la participació ciutadana i és per això que 
el nostre pla de mandat dona una rellevant importància a la millora de la comunicació 
bidireccional entre veïns i ajuntament, i alhora al seu empoderament en la presa de 
decisions. 

Riudoms som tots i totes. Construïm-lo junts.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

A Riudoms, més aposta social
la taxa d’escombraries segons la nostra renda. Dit d’una altra manera, aquests serveis 
haurien de ser més cars per a una família que guanya 70.000 euros l’any i més econòmics 
per una que només arriba als 30.000.

Una proposta d’Esquerra, la CUP i el PSC
Amb aquest objectiu, Esquerra, la CUP i el PSC hem portat una proposta conjunta a 
l’Ajuntament per crear un equip de treball que impulsi la tarifació social. Va ser al Ple 
de setembre i, desafortunadament, els regidors de Junts per Riudoms la van tombar. 
Argumenten que no hi estan en contra però que aquesta no és la manera de fer-ho. Tot 
plegat sembla només una excusa. I és que Junts no portava la tarifació social al seu 

programa electoral i, de fet, els darrers anys tant el PdeCat com Convergència sempre s’hi 
han oposat quan ho hem proposat des d’Esquerra.

Atenció a les dades!
Per ser conscients de l’impacte de la Covid a Riudoms, atenció a aquestes dues dades: des 
de l’inici de la pandèmia, 98 riudomencs han perdut la feina. A finals de setembre (moment 
en què entreguem aquest article), a Riudoms hi ha 398 aturats. D’altra banda, al nostre 
poble hi ha 72 ERTOs oberts que afecten a 321 persones que treballen a Riudoms. 

A Riudoms, ens calen mesures socials per respondre a la Covid. Ara és el moment!

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms

aplica a govern i també a oposició). En aquesta, sens dubte també serà així, seria poc 
honest dir qualsevol altra cosa. 

És per això que  cal tenir més clar que mai quines han de ser les nostres prioritats 
en els propers tres anys . La COVID no pot servir-nos d’excusa  ad eternum p er no dur a 
terme les millores essencials que Riudoms necessita.  

Cal començar la feina en tots aquells àmbits que es cuinen a foc lent  , on els 
resultats no són immediats però que d’aquí quatre anys dibuixaran un Riudoms 
millor. Parlem de planificar l’urbanisme i la mobilitat mitjançant el POUM, de posar solució 
a la problemàtica de l’habitatge, d’aplicar mesures de fiscalitat progressiva perquè el 

pagament d’impostos sigui més equitatiu, de garantir la continuïtat de l’activitat agrícola 
i el comerç local, de millorar l’eficiència energètica i el consum d’aigua... 

Aquestes propostes segurament no són gaire atractives per l’electorat, però les 
considerem imprescindibles. I el més important: no depenen de l’activitat del dia a 
dia ni del desenvolupament de la pandèmia. Ha passat un any, en queden tres i tenim 
molta feina per a fer. 

Article escrit el 29 de setembre de 2020.

Un any d’impàs i encara molta feina per a fer 
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