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Un dia a dia diferent
Escrit de l’Alcalde

Ens trobem davant un any 
que podríem dir que s’ha 
vist alterat en molts sentits. 
Diversos sectors s’han vist 
afectats dràsticament, com 
el sanitari, l’empresarial i 
l’econòmic. Però també, 
en altres àmbits més 
personals, han aparegut 

una sèrie d’afectacions que queden més 
amagades però que no per això són menys 
importants. Potser simplement és que tenen 
unes conseqüències no imminents i que 
apareixeran a mitjà i a 
llarg termini. 

Com a tots i a cadascun 
de nosaltres, la pandèmia 
ha afectat el nostre dia 
a dia més del que ens 
imaginem. Per sort, 
l’espècie humana som 
capaços d’adaptar-nos 
als canvis, fins i tot a 
vegades, de forma sorprenent.

Com a alcalde de Riudoms, a més a més de 
l’adaptació a escala personal, el meu dia a 
dia també ha canviat. Estem vivint una època 
diferent i per tant, les tasques i responsabilitats 
ordinàries també han canviat. En el moment 
de la presa de possessió com a alcalde per 
primera vegada, ara farà dos anys, poc em 
podia imaginar que les coses canviarien com 
ho han fet. En aquell moment, a més de la 
gestió dels serveis bàsics municipals, els 
actes, les trobades i reunions, les festes i 
trepitjar a peu de carrer eren les activitats 
que omplien l’agenda de qualsevol càrrec 
electe. A hores d’ara, tot això pràcticament ha 
desaparegut. Hem passat d’organitzar i viure 

esdeveniments de tot tipus a gairebé intentar 
evitar-los per prioritzar la gestió administrativa 
més important en aquests moments, que és 
la sanitària i l’econòmica. 

Tot i així, pels veïns i veïnes de Riudoms, que 
evidentment continuem rebent els serveis 
bàsics municipals que ofereix l’Ajuntament 
visquem la situació que visquem, el món no 
s’ha aturat del tot. I és per això que també 
continuen requerint una atenció per les seves 
consultes, entrebancs i situacions personals a 
resoldre amb l’administració local.   

Malgrat que les 
reunions presencials 
han minvat en els 
últims mesos, l’atenció 
per part de l’alcalde a 
tots els riudomencs i 
riudomenques no ha 
desaparegut. Això sí, 
s’ha hagut d’ajustar a 
la situació actual. És 

per això que el meu dia a dia s’ha transformat 
en molta dedicació a consultes i trucades 
telefòniques de veïns i veïnes per poder 
resoldre allò que sovint, abans, resolíem 
conjuntament a peu de carrer. A aquesta 
tasca, s’hi sumen les reunions virtuals a les 
quals ens hem abocat últimament en l’àmbit 
laboral, i que substitueixen aquelles trobades 
més personals a les que estàvem acostumats. 

La pandèmia ens posa limitacions a tots i totes. 
Però l’alcalde, sigui a través dels mitjans que 
sigui, continua estant a la vostra disposició pel 
que convingui. 

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//La pandèmia ha 
afectat el nostre dia a dia 

més del que imaginem
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L’Estació Depuradora d’Aigües ja 
disposa dels equips d’oxigen líquid

Serveis Públics

L’Agència Catalana de l’Aigua ha instal·lat 
els equips d’injecció d’oxigen líquid a l’EDAR 
Riudoms i que ha suposat una inversió de 
400.000 €. 

Aquests equips permetran la millora del 
tractament de les aigües residuals que 
rep la depuradora, provisionalment fins 
a la posada en marxa de l’ampliació de la 
planta, i entraran en funcionament durant les 
primeres setmanes del mes de novembre. 

Precisament, en data 23 d’octubre, es va 
publicar l’anunci de la licitació per executar 
les obres d’ampliació a la depuradora i que 
tenen un pressupost d’aproximadament 5 
milions d’euros. 

Així mateix, va tenir lloc una reunió amb 
els veïns i les veïnes que viuen prop de la 
depuradora per informar-los de les novetats 
en relació al projecte d’ampliació i de les 
pròximes actuacions que es faran en aquesta 
instal·lació amb l’objectiu de millorar-ne el 
funcionament.
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Serveis Públics Serveis Públics

Després de les gestions iniciades per la Regidoria de Serveis Públics, a l’agost, amb l’empresa 
Endesa per solucionar els microtalls d’electricitat a la zona dels carrers de Sant Antoni i 
millorar el cablejat, l’empresa ja ha començat a planificar la intervenció. 

L’alcalde Sergi Pedret i el regidor Josep M. Bages, juntament amb el coordinador de Serveis 
Públics, van convocar una reunió a peu de carrer el mes d’octubre amb els veïns i veïnes de 
la zona per exposar la solució que proposava l’empresa.

Endesa, després de demanar el dret de pas de façana als propietaris, instal·larà el cablejat 
per façana fent les reparacions necessàries en els punts conflictius. 

La Brigada Municipal s’ocuparà de l’obra de traspàs de cablejat en els trams que calgui 
soterrar-lo. Els treballs estan previstos per a principis d’any.

S’inicia la planificació per trobar 
una solució als microtalls elèctrics

FRACCIONAMENT BASE
Vols fraccionar el pagament de 
diferents tributs municipals? 

Informa-te’n a www.base.cat

L’Ajuntament informa que es pot fraccionar el pagament de diferents tributs  
(IBI, IVTM, IAE, escombraries,..) i distribuir-se en nou mensualitats, de febrer 
a octubre, sense interessos, a través del Compte de Pagament Personalitzat 
de BASE. Cal sol·licitar-ho abans del 31 de desembre perquè aquest sistema 
de pagament sigui aplicat a partir del proper any 2021.
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L’Ajuntament treballa en un 
projecte per millorar l’encreuament 
de l’avinguda de Catalunya 

Mobilitat

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.

41 persones ateses  240 kg de residus recollits

   Dades de la Deixalleria Mòbil #Riudoms                  | del 7 al 9 d’octubre

La Regidoria de Seguretat i Mobilitat està 
estudiant diverses propostes per millorar 
la seguretat en la circulació tant dels 
vehicles com dels vianants a l’encreuament 
entre l’avinguda de Catalunya i els carrers 
de Baltasar de Toda i Tàpies i del Doctor 
Alexander Fleming, així com en l’encreuament 
entre l’avinguda de Catalunya i el carrer de 
Salvador Espriu.

La regidora de Seguretat, Núria Mas, i el 
coordinador de la Guàrdia Municipal han 
comptat amb l’assessorament dels Mossos 
d’Esquadra per elaborar una solució a mida 
per a la zona. 

Paral·lelament es faran actuacions per 
millorar l’evacuació de les aigües pluvials a 
l’inici del camí del Molí de Vent i camí de 
les Passeres que, amb el seu arranjament 
i en connexió amb l’encreuament anterior, 
possibilitaran una solució en aquest punt.  
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Comerç Local

El comerç de Riudoms participa en 
un curs de formació 

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, va programar un curs de 
formació per al comerç minorista de Riudoms i que estava organitzat per la Cambra de 
Comerç de Reus. El curs constava de dues sessions, que es van dur a terme els dies 20 i 
21 d’octubre, i tenia com a objectiu aprendre a transmetre una imatge acurada del negoci 
a través de crear continguts de qualitat mitjançant estratègies digitals.

L’Ajuntament destina 45.000 € als 
comerços i empreses de Riudoms

El 14 d’octubre es va obrir el termini per sol·licitar 
els ajuts al sector comercial i empresarial de 
Riudoms que ha destinat l’Ajuntament per tal 
de subvencionar les despeses a què hagin de 
fer front els autònoms i empreses en el temps 
que no van poder exercir la seva activitat a 
causa de l’estat d’alarma.

Aquestes subvencions tindran un import màxim 
individual de 500 € que no podrà superar el 
50% de les despeses considerades elegibles.

El procediment de concessió de les subvencions 
serà l’ordre cronològic de presentació de les 
sol·licituds, fins a l’exhauriment del pressupost, 
que és de 45.000 €.
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“Tastets de Fira”, la jornada 
gastronòmica de promoció del 
producte local i de proximitat

Promoció Econòmica

Les xerrades i els showcookings es van poder seguir en format virtual. 

El dissabte 24 d’octubre, va tenir lloc la Jornada 
Gastronòmica “Tastets de Fira” organitzada 
per l’Ajuntament de Riudoms amb l’objectiu 
de promocionar el producte local, en especial 
el producte de la terra, així com incentivar 
l’economia del municipi. 

La jornada va consistir en diversos actes en 
format virtual que incloïen xerrades sobre el 
sector agrícola i sessions de showcookings 
amb professionals del l’àmbit de la restauració 
i la cuina. Aquestes sessions van comptar amb 
cuiners i pastissers locals i amb la cuinera Ada 
Parellada. 

D’aquesta manera, la Fira de l’Avellana ha 
continuat viva en l’edició d’enguany però 
amb un format especial a causa de la situació 
sanitària i que ha apostat bàsicament per la 
promoció del municipi. 
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Inma
Parra
Hipólito

Regidora de 
l’àrea de Promoció 
Municipal

Avellanes, oli d’oliva i horta de Riudoms, aquests 
són els nostres productes estrella d’una qualitat 
excel·lent.

Per un costat, el poble ofereix un teixit tant 
de productors com d’elaboradors amb molts 
professionals al darrera d’aquests productes. Per un 
altre costat, recordem que la nostra estimada Fira 
de l’Avellana no va ser possible realitzar-la. Tot i així, 
l’ànima de la fira, amb l’avellana negreta, la pagesia, 
l’horta i la promoció municipal segueix viva.

Si sumem els productes locals i una promoció en 
petit format, surt com a resultat “Tastets de Fira”, 
com a objectiu central en la promoció dels nostres 
productes mitjançant els productors i elaboradors.

Es continuen oferint les tradicionals xerrades 
dedicades a l’agricultura que es feien a la Fira en 
format virtual. I ens vam atrevir a organitzar sis 
showcookings en directe a la cuina del Centre 
d’Entitats i Formació “Les escoles velles” a mans de 
grans cuiners i coneixedors dels nostres productes, 
que els van posar en valor i ens van ensenyar com 
cuinar de manera impecable les avellanes i l’horta 
sempre fent servir l’oli verge extra d’oliva de Riudoms.

Mentrestant, als establiments, vam poder tastar les 
meravelloses degustacions que ens van preparar 
alguns forns, pastisseries i restaurants locals, fets 
especialment per aquesta jornada amb els nostres 
productes estrella, elaboracions tant dolces com 
salades.

Oli, avellanes i horta de Riudoms són productes locals 
de proximitat, saludables i de sostenibilitat que els 
productors els van convertir en meravelles culinàries.

Els forns i establiments de restauració 
ofereixen creacions culinàries

Durant el dissabte 24 d’octubre, els forns i 
alguns establiments de restauració van oferir 
creacions culinàries per endur a casa basades 
en els productes locals i de proximitat. 

Cafeteria Granja K l’Eva
Coca de músic

Xocolateria Confiteria Xocosave
Panettone, xocolata, turró i mousse, tot 
d’avellana

Forn Domingo Pellicé
Coca d’avellana

Pastisseria Rovira
Coca del trencadís, panellets d’avellana i coca 
amb recapte

Forn Jansà
Pastís de formatge cremós amb praliné i 
crumble d’avellanes

Taperia Casal Riudomenc
Tapa 100% riudomenca: escarola, romesco i 
ous amb avellanes

Pizzeria Capricci
Pizza pagès: ceba, xampinyons i pebrot i 
llonganissa de Riudoms
Pizza Capricci: Escalivada (pebrot i albergínia 
de Riudoms) i anxoves
Llonganissa amb escalivada amb oli de 
Riudoms, i patates fregides
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L’Ajuntament ha repartit 2000 mascaretes 
per als infants i joves a través dels centres 
educatius de primària i secundària de 
Riudoms. 

El dimecres 21 d’octubre, l’alcalde Sergi 
Pedret i la regidora de Salut, Núria Mas, 
van lliurar aquest material a l’Escola Beat 
Bonaventura, l’Escola Cavaller Arnau i 
l’Institut Joan Guinjoan.

De la mateixa manera, se n’han repartit als 
treballadors i les treballadores municipals.

L’Ajuntament reparteix mascaretes 
als infants i joves de Riudoms

Salut

 
#jomelaposo

Tu també vols ser un dels protagonistes 
de la campanya de salut #jomelaposo ?

 Apunta’t a joventut@riudoms.cat

A #Riudoms, ens posem la mascareta!
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Curs en Suport 
Vital per als 
treballadors

Salut

L’Ajuntament ha realitzat diversos cursos de 
formació en Suport Vital Bàsic i DEA per al 
personal que treballa en espais i equipaments 
municipals que disposen d’un aparell 
desfibril·lador. Aquesta és una de les accions 
que formen part de la iniciativa, que impulsa 
la Regidoria de Salut, de convertir Riudoms en 
un municipi cardioprotegit.

L’Ajuntament ha cedit espais del Centre 
d’Entitats i Formació “Les Escoles Velles”  
a l’ABS Riudoms, temporalment, per a la 
campanya de vacunació contra la grip i per a 
la realització de proves PCR i d’antígens per a 
la Covid-19, centrant les tasques de prevenció 
i detecció d’aquestes malalties en un espai 
extern del centre d’atenció primària.

Cessió d’espais 
municipals a 
l’ABS Riudoms

Demana cita prèvia a l’ABS Riudoms a 
través de La meva /Salut i descobreix tot 
el que t’ofereix:

> accedir als informes i diagnòstics clínics
> consultar el pla de medicació
> consultes als professionals
> demanar cita prèvia
> consultar les anàlisis i els resultats
> informació del teu equip d’atenció primària
> agenda amb les visites que tens programades
> informació de les vacunes administrades
> carnet de donant

lamevasalut.gencat.cat
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L’Ajuntament de Riudoms ha acompanyat 
la Parròquia de Sant Jaume Apòstol en les 
gestions per sol·licitar una subvenció que 
concedeix el Fons FEDER de la Unió Europea, 
a través de la Generalitat de Catalunya, per a 
la restauració de l’església amb l’objectiu de 
vetllar per a la conservació d’aquest patrimoni 
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional en la 
categoria de Monument Històric.  

La concessió d’aquesta subvenció permetrà 
millorar la coberta i reparar i consolidar el 
campanar. 

Subvenció per a la restauració de 
l’Església de Sant Jaume

El diumenge 25 d’octubre, el Teatre Auditori Casal Riudomenc va reprendre l’activitat d’arts 
escèniques després de set mesos d’aturada per la crisi sanitària de la Covid-19. Aquest dia es 
va representar la comèdia “El sexe dels àngels” del director i dramaturg Emili Corral, obra que 
estava prevista inicialment per al mes d’abril passat. El teatre s’ha hagut d’adaptar a les mesures 
establertes per als equipaments culturals i, per tant, s’ha reforçat en protocols de seguretat 
sanitària, en senyalització i en desinfecció.

El Teatre Auditori Casal Riudomenc 
reprèn la seva activitat

Cultura

Patrimoni
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El 5 d’octubre es va reprendre el Curs 
d’alfabetització per a persones nouvingudes, 
organitzat des dels Serveis Socials i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Riudoms. Les 
persones que hi participen fan una formació 
presencial de 3 hores a la setmana i també 
realitzen exercicis de manera virtual.

Curs per a persones 
nouvingudes

Benestar Social

L’Ajuntament de Riudoms s’ha sumat a la 
campanya “Diposita aquí el teu masclisme”, 
impulsada per l’Institut Català de les Dones.

La campanya consisteix en la col·locació 
d’uns adhesius a les papereres i contenidors 
públics amb l’objectiu de visibilitzar aquesta 
realitat i poder aconseguir la igualtat efectiva, 
així com desemmascarar les desigualtats 
socials, polítiques, econòmiques i jurídiques 
que pateixen les dones.

Riudoms se suma a la campanya 
“Diposita aquí el teu masclisme”

Igualtat

Joventut

Taller per a 
famílies amb joves

El mes d’octubre s’ha iniciat la formació 
“Créixer en família”, adreçada a pares i mares 
d’adolescents, que ofereix eines en la gestió 
del dia a dia amb els seus fills i filles. Una 
quinzena de famílies participa en aquest curs, 
que s’imparteix de forma virtual amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya. 

Patrimoni
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La gestió econòmica en temps de pandèmia
Que la pandèmia ha obligat a replantejar-nos i a canviar molts dels nostres hàbits quotidians, 
no és una novetat. Però també ha obligat a fer canvis en coses que aparentment no tenen 
massa incidència en el nostre dia a dia, però que sí tenen efecte sobre el nostre entorn. 

L’economia del poble, reflectida en els pressupostos municipals, n’és un exemple: 
l’Ajuntament, com a administració més propera als ciutadans, ha hagut d’ajustar els 
pressupostos per fer front a les seves necessitats. 

En els àmbits de la salut pública l’Ajuntament hi ha volgut col·laborar subministrant material 
de protecció i mascaretes per un import aproximat de 44.000 €. 

Les ajudes directes als petits empresaris que més pateixen les conseqüències és una 
partida important on s’hi destinen 45.000€. Per altra banda, amb l’objectiu d’ajudar a la 
recuperació econòmica local, hem contractat un Tècnic de Promoció perquè assessori i 
dinamitzi accions amb aquest objectiu. 

També cal considerar els menors ingressos derivats de la supressió de taxes com la ocupació de la 
via pública de terrasses dels bars o les quotes dels serveis educatius o esportius no prestats, que 
es van deixar de cobrar a les persones usuàries. S’hi suma també l’increment de bonificacions per 
les famílies més vulnerables. Una pèrdua d’ingressos d’uns 180.000 €, suposant un desequilibri 
en el pressupost que s’ha de compensar amb la reducció d’altres despeses. 

Opinió dels Grups Municipals

Les prioritats, ben clares!
Escrivim aquest article el dimarts 27 d’octubre. Fa dos dies que s’ha activat el toc de queda 
nocturn i ja fa 10 dies que bars, restaurants i centres d’estètica i bellesa tornen a estar 
tancats. La situació és delicada.

Segurament, quan llegiu aquest text estarem a punt d’aprovar el pressupost de l’Ajuntament 
per a l’any que ve. És evident que no és el nostre pressupost, ja que qui el fa és el govern 
de Junts per Riudoms. Ara bé, la gent d’Esquerra som gent responsable i amb la mà 
estesa. Per això, hem fet una vintena de propostes per millorar-lo i les hem fet amb dos 
objectius clars: dinamitzar l’economia de Riudoms i impulsar mesures socials. Aquestes 
són les nostres prioritats i entenem que ho haurien de ser del conjunt de l’Ajuntament.

Podeu consultar les 20 propostes a esquerra.cat/riudoms i aquí en destaquem tres:

1. A Riudoms ja existeix una línia d’ajudes, que es va posar en marxa a mitjans d’octubre. 
Se’n poden beneficiar els negocis que van haver de tancar durant l’estat d’alarma de març-
juny. En concret, poden rebre fins a 500 euros. Des d’Esquerra plantegem que si hi ha nous 
tancaments -com els que pateixen bars, restaurants i centres d’estètica i bellesa- 
aquesta quantitat s’ampliï.

2. També proposem crear una línia d’ajudes per a negocis i autònoms de Riudoms que, tot 
i no tancar durant l’estat d’alarma de març-juny, sí que van tenir una forta baixada d’ingressos. 

Ens la juguem. Així de clar. Literalment. A les properes eleccions al Parlament Riudoms es 
juga comptar amb un Govern a la Generalitat que sàpiga que hi ha un poble al Baix Camp 
que es diu Riudoms i que necessita inversions del Govern català o bé continuar absents –
missing total- del mapa inversor de la Generalitat... com ens ha passat en aquests darrers 
10 anys des de que els independentistes estan al poder a Barcelona. 

D’això van aquestes eleccions pel que ens afecta a nosaltres...i no de res més. Dic això 
perquè en aquestes propers setmanes escoltareu als partits independentistes assegurar 
per activa i per passiva que ara sí, ara sí que sí, ara segur –però segur- que sí que passarà 
no-se-què. El darrer mantra que mouen és que si ara la suma de vots independentistes 

arriba al 50% aleshores “hi haurà una mediació internacional”. 

Mentida. Una mentida que tan sols cal constatar llegint l’acta fundacional de la Unió Europea 
on, el primer punt, garanteix la integritat territorial dels països que la formen. No hi haurà 
cap intervenció internacional com sabem tots i totes (també el senyor Puigdemont). 

Tot és fals. Una vulgar cortina de fum per ocultar la ineficàcia d’un Govern, que aquest 
mandat ha arribat a límits grotescos. No sabem de cap inversió que el senyor Torra i el 
senyor Aragonés hagin aconseguit portar a Catalunya, ni de cap projecte de llei que hagi 
facilitat la vida de la gent normal, a peu de carrer. Fa vergonya aliena tot plegat...  

Eleccions al Parlament: Riudoms se la juga

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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La gestió econòmica en temps de pandèmia
Les ajudes directes als petits empresaris que més pateixen les conseqüències és una 
partida important on s’hi destinen 45.000€. Per altra banda, amb l’objectiu d’ajudar a la 
recuperació econòmica local, hem contractat un Tècnic de Promoció perquè assessori i 
dinamitzi accions amb aquest objectiu. 

També cal considerar els menors ingressos derivats de la supressió de taxes com la ocupació de la 
via pública de terrasses dels bars o les quotes dels serveis educatius o esportius no prestats, que 
es van deixar de cobrar a les persones usuàries. S’hi suma també l’increment de bonificacions per 
les famílies més vulnerables. Una pèrdua d’ingressos d’uns 180.000 €, suposant un desequilibri 
en el pressupost que s’ha de compensar amb la reducció d’altres despeses. 

I tot, sense deixar desemparats als treballadors que presten aquests serveis, fet que 
representa un cost d’aproximadament 200.000 €. 

Totes aquestes despeses i menors ingressos no previstos en el pressupost s’han vist 
compensats en part per la supressió de determinades activitats de caràcter social com 
són les festes de Barris, la Festa Major o la Fira. Però aquest estalvi, ha estat clarament 
insuficient per poder compensar la diferència. 

En qualsevol cas, ben bé podem afirmar que el pressupost municipal per aquest any 2020, 
ha quedat convertit en “Els números del COVID”. 

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Les prioritats, ben clares!
Podeu consultar les 20 propostes a esquerra.cat/riudoms i aquí en destaquem tres:

1. A Riudoms ja existeix una línia d’ajudes, que es va posar en marxa a mitjans d’octubre. 
Se’n poden beneficiar els negocis que van haver de tancar durant l’estat d’alarma de març-
juny. En concret, poden rebre fins a 500 euros. Des d’Esquerra plantegem que si hi ha nous 
tancaments -com els que pateixen bars, restaurants i centres d’estètica i bellesa- 
aquesta quantitat s’ampliï.

2. També proposem crear una línia d’ajudes per a negocis i autònoms de Riudoms que, tot 
i no tancar durant l’estat d’alarma de març-juny, sí que van tenir una forta baixada d’ingressos. 

Per exemple, electricistes, pintors o fotògrafs que durant setmanes gairebé no van treballar 
perquè no es podia entrar a les cases dels clients. Hi ha municipis que ja ho han fet.

3. Cal donar suport a la cultura, un dels sectors que més pateix la pandèmia. Proposem 
crear una línia d’ajudes que permeti organitzar activitats culturals a Riudoms i, de retruc, 
potenciar el talent que tenim al nostre poble. La quantitat econòmica que es donaria per a 
cada activitat variaria segons el format d’aquesta activitat. Per beneficiar-se de les ajudes 
caldria ser un creador cultural local.

Riudoms necessita tenir les prioritats ben clares.

Grup Municipal d’ERC-AM

arriba al 50% aleshores “hi haurà una mediació internacional”. 

Mentida. Una mentida que tan sols cal constatar llegint l’acta fundacional de la Unió Europea 
on, el primer punt, garanteix la integritat territorial dels països que la formen. No hi haurà 
cap intervenció internacional com sabem tots i totes (també el senyor Puigdemont). 

Tot és fals. Una vulgar cortina de fum per ocultar la ineficàcia d’un Govern, que aquest 
mandat ha arribat a límits grotescos. No sabem de cap inversió que el senyor Torra i el 
senyor Aragonés hagin aconseguit portar a Catalunya, ni de cap projecte de llei que hagi 
facilitat la vida de la gent normal, a peu de carrer. Fa vergonya aliena tot plegat...  

Volem més del mateix per aquests properes quatre anys? Els socialistes estem convençuts 
de què no. Ara bé, si no anem a votar ERC i el senyor Puigdemont, malgrat que ara es 
diguin de tot i estiguin en plena batalla campal, tornaran a pactar per repartir-se el poder 
a Catalunya –perquè d’això va el tema i no de res més-. Si vols passar pàgina d’aquesta 
decadència el PSC és la teva opció. També pensant en Riudoms, en defensa pròpia del 
nostre poble. Perquè també Riudoms se la juga i molt en aquestes eleccions. Sí, hi ha 
solució, hi ha esperança. El PSC és la teva opció. 

Grup Municipal del PSC-CPEleccions al Parlament: Riudoms se la juga

Grup Municipal de Junts per Riudoms
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