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Escoltant les entitats
Escrit de l’Alcalde

Recentment, des de 
l’Ajuntament de Riudoms, 
hem signat un conveni amb 
el CERAP per a la cessió de 
diferents espais a la Casa 
de Cultura. Aquesta cessió 
permetrà que l’entitat 
pugui desenvolupar les 
seves activitats sense 

tantes limitacions d’espai.

La signatura d’aquest acord no és altra cosa 
que una mostra més de la voluntat d’aquest 
Govern de donar suport a les entitats del 
nostre poble. Un fet més que s’afegeix a la 
llista d’accions que l’Ajuntament realitza a 
favor del teixit associatiu 
amb l’objectiu final 
de dotar d’un espai a 
cadascuna de les entitats 
del nostre poble, segons 
les seves necessitats.

La primera fase de 
rehabilitació de l’edifici 
“Les Escoles Velles” com 
a centre d’entitats i formació ja ens ha permès 
oferir un espai a moltes de les associacions 
locals. I properament, la remodelació del 
segon pis de l’edifici, oferirà altres espais per 
donar cabuda a la resta d’entitats que encara 
no disposen d’espai propi.

Un altre exemple és l’acord que l’Ajuntament 
ha fet amb el CD Riudoms per tal que l’equip 
femení patrocini la marca turística del nostre 
poble i porti el nom de Riudoms a l’exterior.

Riudoms necessita unes entitats fortes i amb 
capacitat de mobilització com les que tenim. 
I com a alcalde, juntament amb l’equip de 
Govern, ens comprometem a acompanyar-
les perquè així sigui. I ho fem perquè creiem 

en la ciutadania, creiem en les persones i, 
per tant, tal com descriu el Pla de Govern, 
treballem per aconseguir “un poble orientat 
a les persones”.

Precisament, les entitats són el reflex de la 
vitalitat del nostre poble, i per això prioritzem 
la col·laboració i entesa amb totes elles per 
allò que representen, perquè són espais on es 
canalitzen les inquietuds de moltes persones 
i on es manifesta la voluntat solidària de tots 
aquells que en formen part.

Està clar que l’associacionisme no és un fet 
exclusiu del nostre poble, però sí que és cert 
que a Riudoms té un potencial innegable. Per 

nosaltres, escoltant 
les entitats, escoltem 
la gent, i escoltar la 
gent és la prioritat del 
nostre Govern.

La col·laboració entre 
l’Ajuntament i les 
entitats locals és 
un camí que es va 

fent dia a dia. Mentre hi hagi persones amb 
iniciativa, empenta i solidaritat, Riudoms 
disposarà d’un teixit associatiu com el que té 
ara. I mentre així sigui, nosaltres estarem al 
seu costat col·laborant en tot allò que sigui 
possible perquè puguin desenvolupar les 
seves activitats amb el màxim de facilitats 
i fer, entre tots i totes, un Riudoms viu i 
dinàmic.

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Escoltant les entitats, 
escoltem la gent, i escoltar 
la gent és la prioritat del 

nostre Govern
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Reunió de coordinació amb el cos
dels Mossos d’Esquadra

Governació i Seguretat

L’alcalde Sergi Pedret i la regidora de 
Seguretat Núria Mas es van reunir, a finals 
de febrer, amb el cos de Mossos d’Esquadra 
per coordinar i tractar diferents temes de 
seguretat que afecten el municipi. 

Les reunions de l’Ajuntament amb els cossos 
de seguretat es realitzen de manera periòdica 
per tal de coordinar, principalment, accions 
enfocades a preservar la producció dels 
conreus situats al terme municipal i a vetllar 
per la seguretat dels habitatges i els comerços 
del nucli urbà. 

L’Ajuntament ha adquirit un nou vehicle, híbrid 
i en rènting, a través de la central de compres 
de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). El 
vehicle es destinarà a l’àrea de serveis tècnics 
per tal que s’utilitzi en els desplaçaments per a 
les visites tècniques i per a altres necessitats 
de serveis generals.

Adquisició 
d’un vehicle 
corporatiu

La Guàrdia Municipal de Riudoms ha estrenat 
nous uniformes policials per al seu cos 
d’agents. Es tracta d’un model d’uniformitat 
bàsica adaptat a la nova normativa i que s’ha 
adquirit a través del servei promogut per la 
central de compres de l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM).

Estrena de 
nous uniformes 
policials
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Governació i Seguretat Serveis Públics

Endesa està executant els treballs de reforma 
tecnològica de part de la xarxa elèctrica 
de mitjana i baixa tensió de Riudoms amb 
l’objectiu d’incrementar la seguretat de les 
infraestructures al nucli urbà del municipi i 
millorar la qualitat i la continuïtat del servei.

D’una banda, se substitueixen 600 metres de 
xarxa de tecnologia convencional al carrer de 
Sant Antoni per una de nova de cable trenat. 
Aquesta actuació permetrà repartir millor 
les càrregues, garantir un subministrament 
més estable i absorbir eventuals puntes de 
consum, així com evitar els microtalls.

Endesa reforma part de la xarxa 
elèctrica de Riudoms

Els treballs comporten, per tant, l’adequació 
de les escomeses dels clients en aquest 
carrer, així com l’estesa de cent metres de 
cablejat soterrat per tal de reforçar la nova 
configuració elèctrica. Totes les tasques 
s’han dut a terme amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, ja que aquest realitza les rases 
i la Companyia, la traça.

De l’altra, s’està estenent un nou tram de 
línia subterrània de més de mig quilòmetre 
de longitud, amb l’objectiu d’enllaçar dues 
línies de mitjana tensió ja existents al 
municipi que fins ara estaven aïllades. 
Així, a partir d’ara, en cas d’incidència o 
d’indisposició d’una de les línies principals, 
es podrà alimentar els clients afectats per 
una via alternativa, la qual cosa permet 
recuperar més ràpidament la potència i en 
cas de treballs programats o manteniment de 
la xarxa, no serà necessari cap interrupció 
del subministrament. Aquesta nova línia 
s’està estenent pels carrers de Baltasar de 
Toda i Tàpies, d’Enric Castro i Casanovas, 
Muralla de la Font Nova, un tram de la plaça 
d’Arnau de Palomar i la plaça de l’Església, i 
s’enllaça amb una línia del nucli antic.
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Resultats a Riudoms de les eleccions 
al Parlament de Catalunya

Eleccions 14-F

El Pavelló Municipal d’Esports va esdevenir, per primera vegada, col·legi electoral. 

PARTIT         NÚM. DE VOTS
JxCat     825 
ERC     702 
PSC     284 
CUP-G     212 
VOX     150 
Cs     69 
PDeCAT    63 
ECP-PEC    57
PP     52 
PNC     18 
MPIC     12
SOM TERRES DE L’EBRE  7 
RECORTES CERO-GV  5 
PCTC     5 
FNC     5
UNIDOS SI    4
PUM+J     1

Vots en blanc    16
Vots nuls    68

El diumenge 14 de febrer es van celebrar 
eleccions al Parlament de Catalunya. A Riudoms, 
la participació va ser d’un 54,64%, que representa 
un total de 2554 votants. 
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Les eleccions al Parlament de Catalunya 
es van celebrar en el context de la crisi 
sanitària de la Covid-19. Aquesta situació va 
comportar que els ajuntaments haguessin 
d’adoptar mesures especials i, fins i tot, 
habilitar nous espais de votació. 

L’Ajuntament de Riudoms va treballar en 
l’organització, durant les setmanes prèvies 
a la jornada, per prendre les mesures 
necessàries establertes per la Generalitat 
de Catalunya amb l’objectiu de garantir una 
participació segura per als riudomencs i les 
riudomenques convocats a les urnes. 

D’una banda, i per primera vegada, es van 
condicionar les instal·lacions del Pavelló 
Municipal d’Esports perquè acollissin les 
meses electorals, ja que aquest equipament, 
ampli i ventilat, garantia la distància 
entre persones i una circulació d’aire més 
adequada per a la seguretat de tothom. De 
l’altra, es van adoptar mesures específiques 
d’accés i circulació de les persones, amb 
recorreguts delimitats i senyalitzats, de 
prevenció a l’hora d’emetre el vot, d’ús 
obligatori de gel hidroalcohòlic per accedir 
al recinte de votació, i la incorporació de 
personal de l’administració de suport per 
organitzar, indicar i orientar els i les votants, 
amb l’objectiu d’agilitzar i facilitar el procés 
de votació.

L’Ajuntament adopta mesures 
especials per a les eleccions del 14-F

Eleccions 14-F

Així mateix, la Farmàcia Cepero va lliurar a 
l’Ajuntament lots amb diversos productes i 
materials de protecció individual per garantir 
un desenvolupament segur de la jornada 
electoral del 14 de febrer. El material es 
va destinar al personal encarregat de 
l’organització i la coordinació de la jornada 
a Riudoms. 
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L’acompanyament a la gent gran, 
prioritat de les polítiques socials

Gent Gran

La Guàrdia Municipal i la Biblioteca Antoni Gaudí ofereixen serveis i activitats per 
acompanyar i atendre la gent gran de Riudoms.

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 
ha posat de manifest la vulnerabilitat social 
d’alguns sectors de la població, especialment 
la gent gran.

La Biblioteca Antoni Gaudí ha iniciat l’activitat 
«Lectura en veu alta» amb la Residència i 
Centre de dia L’Onada Riudoms amb l’objectiu 
d’apropar la lectura als i les residents del 
centre, així com compartir una estona on es 
fomenta la narració oral, el diàleg i el gust per 
la literatura.

Les sessions tenen lloc cada quinze dies, amb 
una durada de 30 minuts, i es realitzen de 
manera telemàtica. Durant cada sessió, el 
personal de la biblioteca llegeix fragments 
de novel·les, contes per a adults o textos 
diversos, alguns d’ells a proposta de les 
persones participants o tenint en compte els 
seus gustos lectors, i tot seguit s’estableix un 
grup de conversa al voltant d’aquests.

Aquesta activitat s’emmarca en una iniciativa 
que ha posat en marxa, aquest any, la 
Biblioteca Antoni Gaudí per tal de facilitar 
l’accés a la lectura a aquelles persones que 
per raons de mobilitat no poden desplaçar-se, 
i que inclou el servei de préstec a domicili.

Nou servei de préstec a domicili

Aquest nou servei gratuït de préstec a domicili 
està adreçat a persones majors de 65 anys 
o a persones que, per motius de mobilitat 
reduïda temporal o permanent, malalties 
cròniques o situacions de vulnerabilitat, no es 
puguin desplaçar a l’equipament. 

Per sol·licitar el servei, cal trucar per telèfon al 
977 768 809 (en horari d’obertura de la biblioteca) 
o enviar un correu electrònic a biblioteca.gaudi@
riudoms.cat. Les persones que demanin el servei 
han de disposar del carnet de la biblioteca de 
Riudoms o el d’altres biblioteques públiques.
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Judit
Albesa
Fontgivell

Regidora de 
Benestar Social 
i Gent Gran

Ja fa un any. Després d’estar en guaret, la vida ens 
ha canviat radicalment a grans i xics. Entre les moltes 
coses que han desaparegut durant aquest any, una 
d’elles és la gran oferta d’activitats i propostes culturals 
i de formació per a la gent gran del nostre poble. La 
pandèmia ha afectat la socialització i el compartir 
estones entre la gent gran. 
Un cop conscients de la llarga durada de les mesures 
i restriccions en aquest tipus d’activitats, des de 
l’Ajuntament hem vetllat per acompanyar la gent gran 
i hem emprès nous projectes adequats a la situació 
que ens envolta.  
Des de la Regidoria de Gent Gran, alguns projectes 
d’acompanyament a persones d’edat avançada com 
ara el “Bon dia, bona nit” no s’han deixat de fer, i 
inclús l’hem promocionat per arribar a tothom qui ho 
necessiti. Altres projectes els hem endegat amb les 
mesures Covid actuals. És el cas del Programa “Amb 
tu, sempre al teu costat”, del que també n’hem fet 
ressò perquè el voluntariat per a fer l’acompanyament 
és sempre necessari i benvingut.
A la Biblioteca ens hem reinventat amb propostes 
virtuals per a totes les edats. A més, pensant en 
les persones grans que poden tenir més inseguretat 
per desplaçar-se als equipaments municipals, hem 
estrenat projectes nous com el “Servei de préstec 
domiciliari” per a majors de 65 anys. Com a novetat 
també, i arran de la situació de cert aïllament 
presencial que s’ha generat a les residències de 
gent gran, des de la Biblioteca hem iniciat l’activitat 
quinzenal “Lectura en veu alta” per als avis i àvies de 
la Residència L’Onada Riudoms. 
I per últim, hem posat en marxa una col·laboració 
virtual amb la URV amb l’objectiu de fer renéixer 
la flama als i les alumnes, majors de 55 anys, que 
assistien a les xerrades de les Aules d’Extensió 
Universitària. A poc a poc, florirà la primavera!

“Bon dia, bona nit”, el servei 
d’acompanyament a la gent gran

L’Ajuntament de Riudoms, a través de la 
Regidoria de Benestar Social i Gent Gran i 
la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ofereix 
el programa «Bon dia, bona nit» que dóna 
servei a persones grans del municipi que 
viuen soles.

Aquest servei, en marxa des de l’any 2014, 
es realitza diàriament mitjançant una trucada 
telefònica que fa la Guàrdia Municipal. Els 
torns del matí i de la nit truquen a aquestes 
persones per preguntar-los si estan bé, i en el 
cas que la persona no respongui, els agents 
avisen els familiars. 

Actualment, una desena de persones fa ús 
d’aquest servei i la valoració, tant dels usuaris 
com de les seves famílies, és molt positiva.

Els requisits per inscriure’s al programa és 
tenir més de 65 anys i viure sol. De totes 
maneres, s’avaluen les necessitats de cada 
cas i, si es creu oportú, el servei s’ofereix a 
persones de menys edat. 

Les persones interessades han d’apuntar-se 
a les oficines d’atenció a la ciutadania (OAC) 
de l’Ajuntament.
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La Brigada Municipal reforma el 
pati de l’Escola Cavaller Arnau 

La Brigada Municipal ha finalitzat la remodelació del pati petit d’Educació Infantil de l’Escola 
Cavaller Arnau. El projecte de millora del pati, dissenyat des de l’escola rebent l’assessorament 
professional necessari, té com a objectiu crear espais més naturals i alhora accessibles als 
infants pel seu joc quotidià. En la remodelació, s’ha plantat vegetació de diferents tipus i arbres 
per aconseguir zones d’ombra i s’han col·locat estructures de joc de fusta.

Educació

L’Ajuntament de Riudoms ha programat, en el 
marc del Pla Local de Joventut, noves sessions 
del cicle de tallers formatius per a pares i 
mares amb fills i filles adolescents d’entre 12 i 
16 anys, després de l’èxit de la primera edició.

Es tracta de 6 sessions gratuïtes que s’han 
centrat en com educar i com gestionar les 
emocions dels adolescents, entre altres 
aspectes relacionats amb l’adolescència.

Aquest cicle s’emmarca en el programa 
“Créixer en família” del Departament de 
Treball, Afers Socials i Família i està dirigit a 
orientar i donar eines a les famílies per exercir 
el seu paper educatiu de manera positiva.

Joventut organitza una nova sessió 
del cicle Créixer en família
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La Llar d’Infants Picarols i l’Escola Municipal de 
Música han organitzat una jornada de portes 
obertes per tal de donar a conèixer les seves 
instal·lacions a les famílies.

El centre d’infantil obrirà les seves portes el 
dimarts 27 d’abril a les 5 de la tarda i l’Escola 
de Música ha programat dues jornades que 
tindran lloc el dimarts 4 i el dimecres 5 de 
maig de les 6 a les 8 de la tarda. 

A causa de la situació sanitària, cal demanar 
cita prèvia en ambdós casos. La Llar d’Infants 
a través de la seva adreça de correu electrònic 
picarols@riudoms.cat i l’Escola de Música 
trucant al 977 850 287. 

Els centres educatius municipals 
faran jornada de portes obertes

Educació

La preinscripció escolar per al curs 2021-2022

El període de preinscripció per a la Llar d’Infants és del 10 al 21 de maig i, pel que fa als 
ensenyaments musicals, el termini per presentar les sol·licituds serà del 19 d’abril a l’11 de maig.

L’Ajuntament informarà dels tràmits de preinscripció i matrícula d’aquests centres educatius 
municipals a través de la pàgina www.riudoms.cat. 

Vols saber què passa a Riudoms a l’instant?
eBando, l’aplicació mòbil gratuïta 

que et permet rebre: 

• Avisos d’incidències

• Ofertes de feina

• Actes

L’aplicació es pot instal·lar gratuïtament en els dispositius mòbils i 
està disponible a AppStore, Google play i Windows Phone. 
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L’alcalde Sergi Pedret i la regidora de Cultura Verònica Torres van mantenir, el 3 de febrer, la 
primera reunió amb la nova junta directiva del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar 
en la qual es van presentar els membres que en formaran part durant els pròxims tres anys. 
També es van tractar diversos temes d’interès entre l’entitat i l’Ajuntament de Riudoms.

Entitats

L’Ajuntament es reuneix amb 
la nova junta del CERAP

El president del CD Riudoms, Josep M. Llaó, 
va lliurar una samarreta de l’equip de futbol 
femení a l’Ajuntament, en agraïment al 
patrocini que fa a través de la marca turística 
«Riudoms, vine a Gaudí».

L’estiu passat, amb motiu de l’ascens de l’equip 
a la Primera Nacional, el consistori i el club van 
arribar a un acord perquè les futbolistes portessin, 
en la seva equipació, el logotip de la marca.

Aquesta iniciativa respon a la voluntat de 
l’Ajuntament de fer visible la marca de turisme 
del consistori i de promocionar el municipi 
al territori, així com donar suport a aquesta 
entitat local per a la seva activitat esportiva.

El CD Riudoms femení llueix la marca 
“Riudoms, vine a Gaudí”
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Un Carnaval celebrat 
en família

Festes
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Un missatge clar
El passat 14 de febrer van tenir lloc les eleccions al Parlament de Catalunya. Unes elecci-
ons, no ho oblidem, degudes a la inhabilitació del President Quim Torra per part dels jutges 
espanyols.

Forçats a organitzar-les en plena pandèmia, aquestes eleccions han obligat a les adminis-
tracions locals a dissenyar un seguit de mesures per garantir la seguretat tant dels electors 
com dels membres de les taules electorals i del personal de l’administració. En aquest 
aspecte podem dir que a Riudoms, hem aconseguit un èxit inqüestionable ja que tota la 
logística ha funcionat a la perfecció i els electors l’han respectat com és degut. 

Però no només n’estem satisfets de la organització i la feina feta per treballadors, treballa-
dores i equip de Govern en la organització d’aquestes eleccions. 

També, amb lògica satisfacció, hem vist com Junts per Catalunya guanyava un cop més 
unes eleccions a Riudoms. És per això que, des de JUNTS, volem donar les gràcies a tots 
els que ens vau votar, a tots els vau fer confiança en el projecte liderat pel President Puig-
demont i la Laura Borràs. No era fàcil. Naixíem com un partit nou, sense drets electorals 
i sense visualització en els espais públics i, malgrat aquestes dificultats, els resultats ens 
han fet la força més votada a Riudoms.

Opinió dels Grups Municipals

I si ho féssim?
A Riudoms tenim un grapat de pisos buits en mans de bancs i fons d’inversió. En concret, 67 
pisos. Així ho indiquen les dades del 2020 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Un pis es 
considera buit quan porta més de dos anys desocupat.

Al costat d’aquesta xifra tenim una altra realitat: a Riudoms costa trobar un pis per llogar o 
comprar. Pregunteu-ho sinó a molts joves i parelles, que passen mesos buscant un pis de 
lloguer. De fet, això succeeix en molts municipis de Catalunya, on la xifra de pisos buits en 
mans de bancs i fons d’inversió supera els 27.500.

Capgirar aquesta situació no és fàcil, però els ajuntaments tenen algunes eines que poden fer 
servir. Per això, des d’Esquerra hem reclamat diverses vegades al govern de Riudoms que posi 

en marxa una ordenança per gravar els pisos buits que són propietat de bancs i fons d’inversió. 
L’última vegada va ser el desembre passat. Ja hi ha altres municipis catalans que ho fan i, per 
tant, nosaltres no hauríem de quedar enrere. Segons càlculs inicials, recaptaríem uns 15.000 
euros que, per exemple, podríem destinar a ajudes als joves per poder pagar el lloguer d’un 
pis. I, a més, pressionaríem els bancs perquè deixessin de tenir els pisos buits i els traguessin 
al mercat.

De moment, però, el govern municipal de Junts no mou fitxa. Sembla que simplement mira 
cap a un altre costat. L’any 2014, al Ple de l’Ajuntament de Riudoms ja vam aprovar una moció 
per avançar en aquest sentit i després de 7 anys, res de res! A què esperem? 

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.

Quan surti aquest BIM estarem als voltants del 8 de març, segurament ja haurà passat. 
Esperem que hi hagi hagut algun acte que commemori el dia de la dona treballadora a 
nivell institucional.

És el mínim que es pot esperar. Tan mínim que no n’hi ha prou. Ens agradaria que el 
paper de la dona es tingués present els 365 dies de l’any i no només els dies marcats al 
calendari: el dia de la dona treballadora o el dia per erradicar la violència masclista. Les 
dones existim tot l’any i la violència masclista malauradament també. Lluitem per fer 
polítiques en perspectiva de gènere reals, dia a dia i vetllem per a la seguretat de totes.

L’Ajuntament de Riudoms està elaborant un pla d’igualtat del qual com a partit del consistori 

no en sabem res (fins a la data d’escriptura d’aquest article). Si es vol elaborar un pla 
consensuat i participatiu ja cal que ens hi posem a treballar totes: regidores, entitats, 
col·lectius. Així hauria de ser si el que volem és treballar bé i no fer les coses de cara a la 
galeria o perquè toca per llei.

Quan començarem a tenir en compte la igualtat des del propi Ajuntament? Sona a repetitiu, 
però si volem que la igualtat sigui real cal que hi hagi exemples de dones arreu. Cal que 
ens visibilitzem. No només en tasques que sempre es pressuposa que fem: de neteja, 
d’acompanyament, de cura... Les fem les dones gairebé sempre, però també en fem 
moltes d’altres que s’han de posar en valor.

Feminisme sempre i arreu 
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Un missatge clar
Però no només n’estem satisfets de la organització i la feina feta per treballadors, treballa-
dores i equip de Govern en la organització d’aquestes eleccions. 

També, amb lògica satisfacció, hem vist com Junts per Catalunya guanyava un cop més 
unes eleccions a Riudoms. És per això que, des de JUNTS, volem donar les gràcies a tots 
els que ens vau votar, a tots els vau fer confiança en el projecte liderat pel President Puig-
demont i la Laura Borràs. No era fàcil. Naixíem com un partit nou, sense drets electorals 
i sense visualització en els espais públics i, malgrat aquestes dificultats, els resultats ens 
han fet la força més votada a Riudoms.

Però també volem donar les gràcies a tots aquells que, votéssiu per qui votéssiu, vau acon-
seguir que les forces independentistes, en el seu conjunt,  superessin el 70% dels vots. I 
aquest és el fet més rellevant d’aquestes eleccions: constatar que la gent del nostre poble, 
malgrat tot, segueix ferma en la seva idea de fer del nostre país, un país lliure i millor.

Esperem que els representants d’aquests partits, que en el conjunt de Catalunya han as-
solit més del 51% dels vots, entenguin que la voluntat del poble de Catalunya és deixar de 
banda les diferencies partidistes i centrar-se en allò que els votants han demanat democrà-
ticament a les urnes amb un missatge clar: la independència de Catalunya. 

Grup Municipal de la CUP-Amunt

I si ho féssim?
en marxa una ordenança per gravar els pisos buits que són propietat de bancs i fons d’inversió. 
L’última vegada va ser el desembre passat. Ja hi ha altres municipis catalans que ho fan i, per 
tant, nosaltres no hauríem de quedar enrere. Segons càlculs inicials, recaptaríem uns 15.000 
euros que, per exemple, podríem destinar a ajudes als joves per poder pagar el lloguer d’un 
pis. I, a més, pressionaríem els bancs perquè deixessin de tenir els pisos buits i els traguessin 
al mercat.

De moment, però, el govern municipal de Junts no mou fitxa. Sembla que simplement mira 
cap a un altre costat. L’any 2014, al Ple de l’Ajuntament de Riudoms ja vam aprovar una moció 
per avançar en aquest sentit i després de 7 anys, res de res! A què esperem? 

No estem parlant de fer pagar a una família que té un pis buit i que el guarda perquè, el dia 
de demà, un fill seu hi pugui anar a viure. Ens referim a bancs i a fons d’inversió que tenen 
un grapat de pisos buits a Riudoms. I si el govern municipal no sap com posar-s’hi o no té 
prou mans, des d’Esquerra ens hem ofert per redactar aquesta ordenança. Per nosaltres no 
quedarà. 

Al govern municipal de Junts cal pressionar-lo perquè faci determinades coses. Ho seguirem 
fent. Estem al servei de Riudoms.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms

no en sabem res (fins a la data d’escriptura d’aquest article). Si es vol elaborar un pla 
consensuat i participatiu ja cal que ens hi posem a treballar totes: regidores, entitats, 
col·lectius. Així hauria de ser si el que volem és treballar bé i no fer les coses de cara a la 
galeria o perquè toca per llei.

Quan començarem a tenir en compte la igualtat des del propi Ajuntament? Sona a repetitiu, 
però si volem que la igualtat sigui real cal que hi hagi exemples de dones arreu. Cal que 
ens visibilitzem. No només en tasques que sempre es pressuposa que fem: de neteja, 
d’acompanyament, de cura... Les fem les dones gairebé sempre, però també en fem 
moltes d’altres que s’han de posar en valor.

Existeix el dia de la dona a la ciència o el dia europeu de la igualtat salarial, entre d’altres. 
I existeixen perquè encara cal lluitar per fer-nos visibles i iguals als homes. Per tant cal 
treballar cada dia per la igualtat als llocs de feina, igualtat en els espais de cura i en tots 
els àmbits. Per aconseguir-ho cal treballar de base, cada dia, a tot arreu. I cal que les 
administracions vetllin per a que es faci possible.

La CUP seguirem lluitant per aconseguir que cada dia sigui 8 de març. 

Article escrit el 23 de febrer de 2021.

Feminisme sempre i arreu 
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Sabies que...
Riudom

s conserva una quantitat excepcional  
de m

ines d’aigua que serveixen per captar i 
conduir l’aigua per regar els conreus. Totes 
elles form

en part de la història i el paisatge 
del territori.

La m
és antiga data del segle X

IV
 i és la de 

l’A
lqueria. 

A
ctualm

ent, 
una 

quarantena 
d’aquestes galeries subterrànies segueixen 
funcionant.


