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Donem resposta a les necessitats
Escrit de l’Alcalde

Fa poques setmanes, 
vaig signar com a alcalde 
i en representació de 
l’Ajuntament de Riudoms, 
l’adhesió a un acord marc 
amb l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. 

Aquest acord és fruit de 
la voluntat del Govern d’avançar en el camí 
de les polítiques d’habitatge. Un camí que 
durant el seu recorregut ens ha portat a 
explorar diferents opcions, amb l’objectiu de 
trobar la millor solució per a les famílies amb 
vulnerabilitat residencial  del nostre municipi.   

Fa més d’un any, 
pràcticament a l’inici de la 
legislatura, vam marcar-
nos l’objectiu de treballar 
en polítiques d’habitatge, 
sota l’àrea estratègica 
d’acompanyament a les 
persones, tal com ho 
tenim definit en el nostre pla de mandat.  

Després de les consultes pertinents amb l’àrea 
d’habitatge del Consell Comarcal del Baix 
Camp, vam iniciar contactes amb diverses 
entitats i institucions amb la voluntat de 
trobar la manera més adequada per poder 
oferir habitatge social a Riudoms per cobrir les 
necessitats que sorgissin al nostre municipi.  

Vam establir contacte amb cooperatives 
d’habitatge, amb els ens propietaris d’edificis 
amb pisos buits a Riudoms, amb entitats socials 
com Càritas Tarragona a través de Càritas 
Riudoms, amb els propis Serveis Socials del 
Consell Comarcal del Baix Camp, així com amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  

Després de mesos de reunions i d’anar estirant 
el fil pels diferents camins oberts, i un cop 
analitzades totes les possibilitats, tot i no 
ser incompatibles entre elles, de moment la 
opció viable que s’ajusta més a les necessitats 
del nostre municipi, als recursos dels quals 
disposem i que permeten les competències 
municipals en temes d’habitatge social, és la 
que ens ha ofert l’Agència de l’Habitatge. 

Aquesta opció, que era impossible fa un temps, 
és possible ara, després de la modificació de 
les condicions que han de complir els municipis 
per a poder-s’hi adherir.

És per això que en 
els darrers dies, 
hem signat un acord 
marc amb l’Agència 
de l’Habitatge de 
Catalunya a partir del 
qual s’obre el ventall 
de possibilitats per 
poder adquirir per 

compra directa alguns immobles per destinar-
los a habitatge social segons les necessitats 
que sorgeixin al municipi. Aquesta compra, tot 
i que, quan es doni el cas, seria realitzada per 
l’Ajuntament, vindria finançada per l’Institut 
Català de Finances.  

És aquí doncs, on, després dels retards 
ocasionats per les limitacions motivades per la 
pandèmia, posem en marxa una iniciativa que 
anirem treballant de forma continuada i amb la 
màxima agilitat possible per tal de poder donar 
resposta a les necessitats que tingui Riudoms 
en temes d’habitatge social.  

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Hem signat un acord 
marc amb l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya
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L’Ajuntament signa un acord amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Governació

El 12 de març, l’alcalde Sergi Pedret, en 
representació de l’Ajuntament, va signar un 
acord marc amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya que permetrà avançar en el camí de 
les polítiques socials d’habitatge a Riudoms.

La signatura va tenir lloc als Serveis 
Territorials d’Habitatge de Tarragona amb el 
cap dels serveis, Sr. Josep M. Juncosa. 

Així, el consistori podrà adquirir habitatges 
provinents de l’exercici de tanteig i retracte del 
municipi, mitjançant un contracte de compravenda 
amb una línia de préstecs bonificats.

El Ple Municipal del 18 de març va aprovar la moció presentada per la CUP-Amunt per al 
reconeixement públic del dol gestacional i perinatal, amb el suport de tots els grups municipals. 
L’Ajuntament es compromet a donar visibilitat a aquest tipus de mort i a oferir eines per a 
l’acompanyament necessari a les famílies que han d’afrontar la pèrdua d’un fill o filla durant 
la gestació, en el moment del part o poc després de néixer. 

El Ple aprova el reconeixement 
al dol gestacional i perinatal
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Governació Urbanisme

L’Ajuntament de Riudoms ha iniciat les obres 
de remodelació del carrer de les Galanes, 
ubicat al nucli antic.

El projecte contempla la millora de les xarxes i 
la pavimentació del carrer de les Galanes, amb 
una actuació diferenciada per al tram entre el 
carrer Major i el carrer de Sant Bonifaci i una 
altra intervenció des del carrer Sant Bonifaci 
fins a trobar el carrer de Sant Antoni. L’actuació 
respon a l’estat deficient de les voreres actuals 
que presenten una amplada molt minsa, i a 
més a més, s’intervé en la substitució de la 
instal·lació d’abastament d’aigua potable que 
és de fibrociment. També es pretén renovar 
les escomeses a la xarxa d’aigües residuals 
des de les cases, en aquells casos en què 
l’escomesa actual estigui malmesa, i una nova 
xarxa de recollida d’aigües pluvials.

La nova pavimentació permetrà que tot el 
traçat del carrer sigui una plataforma única 
amb la finalitat de suprimir les barreres 
arquitectòniques.

L’execució de les obres per part de l’empresa 
adjudicadora està prevista en un termini 
màxim de set mesos i es realitzarà per als 
dos trams diferenciats. Es començarà per la 
remodelació del tram que va des del carrer 
Major fins a la cruïlla sud del carrer de Sant 
Bonifaci i, tot seguit, el tram que arriba fins 
al carrer de Sant Antoni. Aquesta actuació, 
inclosa en el projecte de millora del nucli 
antic, té un pressupost total de 228.000 €.

S’inicien les obres de millora 
del carrer de les Galanes 

En els últims anys, l’Ajuntament ha prioritzat la remodelació dels carrers del nucli antic per 
tal d’adequar-los i facilitar la circulació de vianants i de vehicles. En aquest sentit, a més del 
carrer de les Galanes, està previst finalitzar la nova pavimentació d’una part de la Raval de Sant 
Francesc i de la Travessia Maragall, així com iniciar la remodelació d’alguns carrers del perímetre 
del nucli antic.
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Nou element 
de seguretat

Serveis Públics

L’Ajuntament ha ampliat, a partir del 27 
de març, l’horari d’obertura del Cementiri 
Municipal, atenent així les peticions dels veïns 
i les veïnes. El nou horari serà els dissabtes i 
els diumenges de les 10 del matí a les 2 del 
migdia. 

S’amplia l’horari 
del Cementiri

La Brigada Municipal ha instal·lat un nou element 
de reducció de velocitat al carrer del Terral, 
proper a la porta d’accés de l’Escola Cavaller 
Arnau, a proposta de la comunitat educativa per 
vetllar per la seguretat dels infants especialment 
en les hores d’entrada i sortida del centre. 

Autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi

Del 15 de març al 15 d’octubre, no es pot fer foc sense 
autorització del Departament d’Agricultura.

Demana l’autorització a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC) de l’Ajuntament o al web agricultura.gencat.cat/tramits

   Agricultura
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La Comissió de Seguretat del Camp de Riudoms es va reunir a finals de març per tractar diversos 
temes que afecten al desenvolupament de la pagesia al municipi. En aquesta reunió, els pagesos 
van poder traslladar les seves inquietuds i propostes al Cos de Mossos d’Esquadra i al de la 
Guàrdia Municipal amb l’objectiu de millorar la seguretat al terme.
 

Reunió entre els pagesos de 
Riudoms i els cossos de seguretat

Medi Rural i Medi Ambient

L’Ajuntament de Riudoms treballa amb la 
URMA - Unitats Regionals de Medi Ambient 
dels Mossos d’Esquadra i amb els Agents 
Rurals per tal de controlar els abocaments 
il·legals que es produeixen a les rieres 
que transcorren pel terme municipal de 
Riudoms, amb l’objectiu de poder identificar 
les persones infractores i sancionar-les per 
evitar que repeteixin aquest tipus d’accions 
que malmeten el medi ambient i degraden 
l’entorn natural.

També s’està en contacte amb l’Agrupació 
de Defensa Forestal de Les Borges del 
Camp que, conjuntament amb la Guàrdia 
Municipal, vetllen pel territori i per prevenir 
aquestes conductes.

L’Ajuntament actua contra els 
abocaments a les rieres de Riudoms
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Riudoms tindrà un nou Pla de 
polítiques de dones

Igualtat

En paral·lel, s’ha iniciat la redacció d’un Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Riudoms està elaborant un nou 
Pla de polítiques de dones del municipi per tal 
d’actualitzar-lo i adequar-lo a les accions que es 
portaran a terme durant els propers anys.

Tot i que aquest no és actualment un document 
obligatori per un ajuntament, la conscienciació 
social en polítiques d’igualtat ha avançat els 
darrers anys i es creu important revisar i 
actualitzar l’anterior.

En el pla es detallaran els àmbits i les actuacions 
a seguir en els propers anys. Es tracta d’un 
document que recull el conjunt d’accions que 
es porten a terme o es proposen per un futur 
per tal de treballar la igualtat de gènere a 
Riudoms. Per a la seva redacció, l’Ajuntament 
s’està reunint amb els diferents col·lectius o 
entitats del municipi vinculats amb temes de 
gènere i polítiques de dones.

En paral·lel, i en el marc de la Llei orgànica 
3/2007 de 22 de març i el Reial decret 
llei 6/2019 d’1 de març per a la Igualtat 
Efectiva entre dones i homes, el consistori 

ha encarregat la redacció d’un Pla d’Igualtat 
intern de la corporació. Aquest Pla contindrà 
un conjunt ordenat de mesures dirigides 
a remoure els obstacles que impedeixen 
o dificulten la igualtat efectiva de dones i 
homes, com per exemple aspectes relacionats 
amb els processos de selecció i contractació, 
condicions de treball i retribucions, prevenció 
de l’assetjament sexual i per raó de sexe o 
l’exercici corresponsable dels drets de la vida 
personal, familiar i laboral. La seva redacció 
es durà a terme a partir d’una negociació 
amb la representació legal de les persones 
treballadores.

Adhesió a la campanya de l’Institut Català 
de les Dones per erradicar el sexisme de la 
música

Per altra banda, l’Ajuntament s’ha adherit a 
la campanya #BallemLliuresISensePor que 
l’Institut Català de les Dones ha engegat per 
avançar en la igualtat efectiva de gènere a 
tots els nivells del sector de la música i per un 
oci lliure de violències masclistes. 
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Núria
Mas
Folch

Regidora de 
l’àrea d’Igualtat

Formem part d’una societat que prové d’una història 
on la figura del gènere masculí ha ocupat els papers 
de rellevància, poder, coneixement, lideratge, en 
definitiva, ha ocupat el centre de l’eix on ha girat la 
resta de població, és a dir, dones i infants. 
Aquesta afirmació, que dita així ens pot semblar fora 
d’època, realment encara és vàlida per descriure 
actuacions o situacions que es donen, malauradament, 
dia rere dia en la nostra societat. 
La incansable lluita d’algunes dones, que es va iniciar 
fa centenars d’anys, ha sigut el camí per arribar a què, 
en l’actualitat, aquesta defensa estigui viva i moltes 
persones se sumin, cada vegada més, a la lluita. 
Malgrat tot, el camí a recórrer encara és enorme. La 
societat ens ho demostra massa sovint. 
És per això que vull dedicar unes paraules d’agraïment 
a totes aquelles persones, col·lectius i associacions que 
lluiten cada dia per a una societat millor, on la violència 
de gènere no hi càpiga en els nostres diccionaris, on 
les discriminacions i desigualtats per raó de sexe no 
tinguin cabuda en el nostre món. 
Des de la Regidoria d’Igualtat, en defensa d’aquesta 
lluita i amb voluntat de deixar de banda les desigualtats 
per raó de gènere, estem treballant actualment 
per poder implementar el més aviat possible les 
polítiques d’igualtat necessàries, tant a nivell intern de 
l’estructura de l’Ajuntament, com a nivell de municipi. 
És per això que hem encarregat la redacció d’un Pla 
intern d’igualtat que reguli aspectes com la conciliació, 
la contractació de personal entre d’altres, i vagi alineat 
amb el Protocol d’assetjament per raó de sexe. Per 
altra banda, també s’està elaborant la redacció del 
Pla de polítiques d’igualtat per ser aplicades a nivell 
municipal de forma transversal.  
Tan de bo no fos necessari. Però ho és. Som en aquesta 
lluita i hi serem fins que la societat ens demostri el 
contrari.

Commemoració del Dia Internacional 
de les Dones

El dilluns 8 de març, Riudoms es va sumar a 
la commemoració del Dia Internacional de les 
Dones amb la programació d’alguns actes a 
l’aire lliure i d’altres telemàtics.

Al matí, es va fer la lectura del manifest oficial 
a càrrec de regidores del consistori a la plaça 
de l’Om. I a la tarda, la plaça de l’Església 
va acollir diversos actes organitzats amb la 
col·laboració del col·lectiu Dones d’Aigua i 
l’Associació de dones Bella Llar. 

Així mateix, la Regidoria d’Igualtat va elaborar 
un vídeo participatiu que es va publicar a les 
xarxes socials de l’Ajuntament amb l’objectiu 
de recordar les dones que han lluitat i lluiten 
per aconseguir la igualtat real i efectiva. 
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La Setmana Santa se celebra sense 
els actes de carrer

Festes

Els actes de la Setmana Santa de Riudoms s’han suspès per segon any a causa de la 
pandèmia de la Covid-19. Tot i això, es van mantenir les celebracions religioses i que van 
tenir lloc a l’interior de l’Església de Sant Jaume seguint totes les mesures de seguretat i 
amb aforament limitat. 

Gent Gran

La Regidoria de Gent Gran va programar una 
xerrada en el marc de les Aules d’Extensió 
Universitària per a majors de 55 anys que 
organitza la Universitat Rovira i Virgili. En 
aquesta ocasió, la conferència es va fer de 
manera telemàtica, el 19 de març, i tractava 
sobre l’educació a l’Antic Egipte a càrrec de M. 
Isabel Miró, coordinadora de les Aules.

La iniciativa vol recuperar l’essència de les 
Aules els divendres, que tindran continuïtat 
durant els pròxims mesos. 

Es recuperen les Aules d’Extensió 
Universitària en format telemàtic
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Festes

Un grup de 7 infants del Servei d’Intervenció 
Socioeducativa de Riudoms participa des 
del mes d’octubre en el programa contra 
l’exclusió social anomenat FutbolNet, una 
iniciativa social creada per la Fundació 
Barça fa deu anys per millorar la vida de la 
infantesa i el jovent que es troba en situació 
de vulnerabilitat a través de l’esport.

A Riudoms, l’activitat es realitza 
setmanalment, tots els dimarts a la tarda i 
fora de l’horari escolar, i en cada sessió els 
infants realitzen tot tipus de dinàmiques de 
joc, així com juguen partits de futbol, al 
mateix temps que treballen valors i eines de 
reflexió, diàleg i socialització.

Infants de Riudoms, en el programa 
FutbolNet de la Fundació Barça

Benestar Social

El programa contra l’exclusió social FutbolNet es realitza a càrrec de la Fundació Barça i la 
Diputació de Tarragona, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Camp i del Consell 
Esportiu del Baix Camp.

Riudoms acull un campionat 
de patinatge artístic

Entitats

El Pavelló Municipal d’Esports va acollir, 
el dissabte 20 de març, un campionat de 
patinatge artístic, de les categories junior i 
sènior, de la Federació Espanyola de Patinatge 
organitzat pel Club Patí Riudoms amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.

A la jornada, que es va retransmetre de 
manera telemàtica i en directe, hi van assistir 
l’alcalde Sergi Pedret i la regidora d’Esports 
Inma Parra, els quals van fer el lliurament 
dels premis a les persones guanyadores. 
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Educació

Una trentena de persones va participar, el dimarts 16 de març, a la xerrada sobre el bullying a 
càrrec d’Anna Munté, d’El racó de l’estudi de Riudoms, organitzada per la Regidoria d’Educació 
en el marc del cicle “Entre tots eduquem”. Aquest cicle ofereix xerrades trimestrals per a 
famílies i professionals de l’educació. 

El cicle Entre tots eduquem tracta 
el tema del bullying

Durant el mes de març, l’alumnat de l’Escola Beat Bonaventura va realitzar visites guiades 
a diversos espais culturals i històrics de Riudoms, entre ells la Casa Pairal d’Antoni Gaudí i 
l’Espai Històric La Cisterna Vella. En aquestes visites, van estar acompanyats per l’alcalde 
Sergi Pedret i la regidora de Promoció Turística Inma Parra, que els van explicar els detalls 
d’aquests espais. 

Alumnes de primària descobreixen 
el patrimoni cultural de Riudoms
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L’Ajuntament premia els millors 
expedients acadèmics de Batxillerat

Educació

L’Ajuntament de Riudoms ha lliurat, aquest 
mes de març, els premis a l’alumnat amb els 
millors expedients de Batxillerat (BAT) de la 
promoció 2017-2019 de l’Institut Joan Guinjoan 
i amb una dotació total de 1.700 euros.

La beca al primer millor expedient acadèmic 
de BAT, d’un import de 900 €, va ser per 
a la María Gutiérrez Santamaria, amb un 
expedient amb nota mitja de 9,37. 

La beca al segon millor expedient acadèmic 
de BAT, d’un import de 500 €, va recaure 
en l’Helena Hernández Asens, amb una nota 
mitja de 9,24. I la beca de 300 € per al 
tercer millor expedient, va ser per a l’alumna 
Selene Orihuela Gómez, amb una nota mitja 
de 8,74.

L’entrega d’aquests premis té lloc, habitualment, en l’acte de celebració d’orles dels alumnes 
de segon de Batxillerat però, aquest any amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, l’alcalde 
Sergi Pedret i la regidora d’Educació Judit Albesa van rebre les premiades al Saló de Plens de 
l’Ajuntament per fer-los l’entrega del diploma acreditatiu.



14

El Govern impulsa la millora de carrers i equipaments
Durant el darrer any s’han hagut de postposar algunes de les accions previstes al Pla de 
Govern de Junts per Riudoms degut a les conseqüències sanitàries i econòmiques de la 
pandèmia. És el cas de l’adequació i obres de millora a la via pública o en equipaments 
municipals. Malgrat tot, de forma progressiva aquestes accions es van posant en marxa.

Precisament, en les darreres setmanes s’han iniciat les obres al Carrer de les Galanes. La 
nova pavimentació permetrà que tot el traçat del carrer sigui una plataforma única amb 
la finalitat de suprimir les barreres arquitectòniques. Aquesta acció forma part del pla de 
millora dels carrers del Nucli Antic, el qual finalitzarà properament amb l’adequació dels 
trams de carrer que encara queden amb les llambordes antigues. 

En paral·lel, dins aquest mateix any s’iniciarà la segona fase d’obres de millora dels carrers 
del Barri Ferrant: el carrer Borges del Camp i el carrer Ferrant. 

Per altra banda, la millora constant en els diferents equipaments municipals que donen 
servei als riudomencs i riudomenques no s’atura. Un exemple l’hem vist en la renovació del 
projecte de pati de la Llar d’Infants Picarols, un projecte que converteix l’espai exterior del 
centre en un espai ric d’experiències per a l’aprenentatge dels més petits. Properament, 
veurem altres exemples. Un, a la planta baixa de la Casa de la Vila amb les obres de millora 
de l’accessibilitat i l’altre, a les instal·lacions esportives amb la construcció d’una nova pista 
de tennis. 

Opinió dels Grups Municipals

Malgrat tot, hi tornarem!
Quan escrivim aquest article fa un any de l’esclat de la pandèmia. Un any atípic i dur per a 
moltes persones: personal sanitari, propietaris i treballadors de bars i restaurants, persones 
grans recloses a casa, joves sense poder gaudir de tantes i tantes coses, les entitats i el món 
cultural a mig gas, etc.

A Riudoms, des de la irrupció de la Covid, la xifra d’aturats ha pujat en més de cent persones. 
El febrer de 2020 -just abans de la pandèmia- teníem 305 aturats. Ara, segons les dades de 
gener de 2021, en tenim 406. I l’atur està sent especialment contundent entre els joves.

Just fa uns dies també ens vam reunir amb perruqueries i centres d’estètica, un altre dels 

sectors més perjudicats i que té sobre la taula una reclamació: que l’IVA del sector es rebaixi 
del 21% al 10%, tal com ja passava el 2012, quan el govern espanyol del PP el va apujar fins al 
nivell desproporcionat on és ara. De fet, des d’Esquerra ja hem portat aquest tema al Congrés 
dels Diputats.

I, sobretot, ha estat un any dur per a les persones que heu patit la malaltia en primera persona 
o l’heu vist a la vostra família. Molts ànims i tot l’escalf a aquells que, malauradament, seguiu 
en una situació delicada.

Per sort, la pandèmia també ens ha deixat coses bones, com la xarxa de voluntaris que es 

Queridos vecinos y vecinas, 

Os escribo estas letras con tristeza, pero con esperanza. Con la tristeza de recordar 
todos aquellos y aquellas que nos han dejado por culpa de este virus, y con esperanza 
por ver como cada vez más personas están vacunadas. Pero esto aún no ha terminado, 
nos tenemos que seguir sacrificando y lo debemos de hacer junt@s.

Esta semana hicimos una propuesta en conjunto con los compañer@s de ERC i de la CUP 
para proponer tramos en el pago de la Llar d’infants de Riudoms. Nosotros pensamos que 
es justo que la cantidad de los pagos vayan asociados a las rentas de la unidad familiar y 
a sus miembros. Por desgracia el Alcalde y sus regidores de Junts, no lo ven del mismo 
modo. No se les puede culpar por defender medidas de derechas, al fin y al cabo, son la 
derecha catalana, y en este caso lo han mostrado abiertamente. Mi equipo y yo, estamos 
convencidos que hay que seguir luchando por la igualdad, y esta pasa por la igualdad 

El 12 de març l’Ajuntament va anunciar la signatura d’un conveni amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. Aquest conveni servirà per adquirir alguns immobles i oferir-
los com a habitatge social a famílies amb situació de vulnerabilitat. Aquesta és una bona 
notícia i cal celebrar-ho.

Des de la nostra entrada a l’Ajuntament (2015) hem insistit en dur a terme diversos 
passos per tal d’abordar la problemàtica de l’habitatge. No ens cansarem de repetir 
que és necessari elaborar un cens d’habitatges buits per tal de comptar el nombre 
d’immobles disponibles al municipi. Aquest cens el podria elaborar l’Ajuntament a partir 
de les dades d’entitats bancàries de què disposa la Generalitat de Catalunya. I també 
aprofitant informació dels registres municipals com per exemple les lectures del 

consum d’aigua que siguin sospitosament baixos o no tinguin comptadors donats d’alta.

També és necessari aprovar una ordenança per gravar la tinença d’habitatges buits 
per part de les entitats financeres, grans tenidors i fons voltors.

I si encara ho volem fer millor podem realitzar un Pla Local d’Habitatge on es tingui en 
compte la informació recollida anteriorment i s’analitzi l’estat de conservació dels edificis, 
estudiant també l‘oferta i la demanda i el preu mitjà de l’habitatge al municipi, 
entre moltes altres qüestions.

Sempre que hem fet propostes en aquesta línia, l’equip de govern s’ha excusat dient que 

Els primers passos per resoldre el problema de l’habitatge
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El Govern impulsa la millora de carrers i equipaments
En paral·lel, dins aquest mateix any s’iniciarà la segona fase d’obres de millora dels carrers 
del Barri Ferrant: el carrer Borges del Camp i el carrer Ferrant. 

Per altra banda, la millora constant en els diferents equipaments municipals que donen 
servei als riudomencs i riudomenques no s’atura. Un exemple l’hem vist en la renovació del 
projecte de pati de la Llar d’Infants Picarols, un projecte que converteix l’espai exterior del 
centre en un espai ric d’experiències per a l’aprenentatge dels més petits. Properament, 
veurem altres exemples. Un, a la planta baixa de la Casa de la Vila amb les obres de millora 
de l’accessibilitat i l’altre, a les instal·lacions esportives amb la construcció d’una nova pista 
de tennis. 

També durant el 2021 es té previst arranjar la zona dels Hortets per posar a disposició dels 
veïns i veïnes un aparcament a prop del centre del poble, el qual també donarà servei a les 
persones de fora que visitin Riudoms, sigui per consum o per oci. 

Aquests són alguns exemples de les accions relacionades amb les inversions que estan 
planificades pel Govern per aquest any, amb la voluntat de continuar equipant i millorant el 
nostre poble  i oferir als riudomencs i riudomenques uns serveis de qualitat.  

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Malgrat tot, hi tornarem!
sectors més perjudicats i que té sobre la taula una reclamació: que l’IVA del sector es rebaixi 
del 21% al 10%, tal com ja passava el 2012, quan el govern espanyol del PP el va apujar fins al 
nivell desproporcionat on és ara. De fet, des d’Esquerra ja hem portat aquest tema al Congrés 
dels Diputats.

I, sobretot, ha estat un any dur per a les persones que heu patit la malaltia en primera persona 
o l’heu vist a la vostra família. Molts ànims i tot l’escalf a aquells que, malauradament, seguiu 
en una situació delicada.

Per sort, la pandèmia també ens ha deixat coses bones, com la xarxa de voluntaris que es 

va crear a Riudoms per facilitar la vida de qui ho necessitava: compraven medicaments i 
queviures i te’ls portaven a casa; treien a passejar el gos de qui no podia fer-ho. També hem 
vist com, davant de situacions complicades, el comerç local sempre hi és. És important no 
oblidar-ho. I és que el comerç local no només ven productes, sinó que sobretot dona vida als 
nostres carrers i places.

Totes i tots, des d’allà on som, estem fent el possible per seguir endavant. Gràcies per l’esforç 
i la solidaritat de tantes persones i col·lectius! I una última cosa: passarà més o menys temps, 
però tard o d’hora podrem retrobar-nos a les festes de Riudoms que tant ens agraden i ens 
abraçarem de nou. Hi tornarem!

Grup Municipal d’ERC-AM

Esta semana hicimos una propuesta en conjunto con los compañer@s de ERC i de la CUP 
para proponer tramos en el pago de la Llar d’infants de Riudoms. Nosotros pensamos que 
es justo que la cantidad de los pagos vayan asociados a las rentas de la unidad familiar y 
a sus miembros. Por desgracia el Alcalde y sus regidores de Junts, no lo ven del mismo 
modo. No se les puede culpar por defender medidas de derechas, al fin y al cabo, son la 
derecha catalana, y en este caso lo han mostrado abiertamente. Mi equipo y yo, estamos 
convencidos que hay que seguir luchando por la igualdad, y esta pasa por la igualdad 

de oportunidades para todas las familias, tod@s no tuvimos la suerte de nacer en una 
familia acomodada. Seguiremos luchando para convencer al alcalde y a su equipo para 
que nos ayuden a ser una sociedad más justa y más igualitaria. 

Siempre a vuestro lado y dispuesto a ayudar y a escuchar.

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms

consum d’aigua que siguin sospitosament baixos o no tinguin comptadors donats d’alta.

També és necessari aprovar una ordenança per gravar la tinença d’habitatges buits 
per part de les entitats financeres, grans tenidors i fons voltors.

I si encara ho volem fer millor podem realitzar un Pla Local d’Habitatge on es tingui en 
compte la informació recollida anteriorment i s’analitzi l’estat de conservació dels edificis, 
estudiant també l‘oferta i la demanda i el preu mitjà de l’habitatge al municipi, 
entre moltes altres qüestions.

Sempre que hem fet propostes en aquesta línia, l’equip de govern s’ha excusat dient que 

l’Ajuntament de Riudoms no hi té competències i què tot això depèn del Consell Comarcal 
i la Generalitat. En part és cert. Tot i això considerem que Junts per Riudoms es podria 
haver esforçat molt més per superar aquests obstacles i aplicar les propostes que havíem 
plantejat fa temps.

Ara sembla que la situació ha canviat. Així doncs insistirem a l’equip de govern perquè 
recuperi totes aquestes propostes que hem explicat. En aquesta qüestió nosaltres 
hi serem al 100%.

Article escrit el 30 de març de 2021.
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Del 26 d’abril al 
9 de maig de 2021
Per cada compra superior 
a 10€ en establiments 
participants, adquiriràs 
una butlleta on pots
aconseguir DESCOMPTES 
i REGALS.

AJUNTAMENT 
DE RIUDOMS


