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Ganes d’estiu, ganes de fer poble
Escrit de l’Alcalde

La primavera avança. 
L’estiu s’apropa. Aquest 
any ja no ens ve de nou, 
inclús ja hem acceptat 
no fer plans ni organitzar 
activitats amb massa 
antelació per no trobar-
nos amb la decepció 
d’haver-los d’anul·lar, com 

tantes vegades ja ens ha passat. Això però, 
no ens pot fer perdre les ganes ni l’esperança 
de poder tornar a viure el Riudoms tal com 
sempre l’hem conegut. 

Per aquest motiu, l’equip de Govern estem 
treballant per poder oferir un estiu que ens 
recordi a aquell que havíem perdut. Tenim 
ganes de posar les eines, els espais i els 
recursos per poder celebrar les principals 
dates del calendari d’estiu riudomenc.

Som conscients que hi ha d’haver un gir que 
ofereixi propostes innovadores i adequades 
a les mesures establertes segons la realitat 
sanitària de cada moment. I és per això que 
vull engrescar la població a veure-ho com 
una manera positiva de reinventar activitats 
i d’explorar noves iniciatives, que poden 
ser iguals o millors que les que estàvem 
acostumats. 

Tinguem el camp de visió obert. Pensem, 
ideem, creem, organitzem, impulsem... amb 
un únic objectiu: el de poder tornar a celebrar, 

en el format que millor escaigui, la revetlla de 
Sant Joan, la festa de barris, l’estiu esportiu, 
la festa major de Sant Jaume, la Fira de 
l’Avellana, etc. No deixem de fer-ho només 
pel simple fet que no poden ser com sempre 
les hem vist... Hem de tenir resiliència. Hem 
de recuperar l’estabilitat i adaptar-nos a la 
realitat que ens ha tocat viure. 

És per això que, des de les diferents 
regidories que habitualment organitzen 
activitats d’estiu, tant d’oci com de cultura, 
d’esport i salut, de joventut i lleure, etc., 
hem començat a impulsar, juntament amb 
els col·lectius i les entitats implicades 
en aquests esdeveniments, les reunions 
i trobades que facin possible recuperar 
l’essència del nostre poble. 

Així doncs, com a exemple, des de la Regidoria 
de Festes hem engegat motors amb els i les 
representants de les entitats que participen 
en la Festa Major de Sant Jaume per definir 
com serà la festa d’enguany. També ho hem 
fet amb l’Associació dels Barris perquè cada 
representant, amb els veïns i les veïnes 
del seu barri, facin les seves propostes. En 
paral·lel, la direcció de la Fira està treballant 
en un model d’esdeveniment adaptat, 
centrat en la Gastrofira i en la promoció del 
producte local i de proximitat. 

Riudoms necessita la seva gent per tornar 
a vibrar. I la seva gent som tots i totes 
nosaltres. 

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Riudoms necessita la 
seva gent per tornar 

a vibrar
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Comencen les obres d’ampliació 
de la depuradora de Riudoms

Governació

L’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat, a 
principis del mes d’abril, les obres per ampliar 
la depuradora de Riudoms. Aquesta actuació 
suposa una inversió de més de 3 milions 
d’euros.

Els treballs, adjudicats per concurs públic a la 
UTE EDAR Riudoms, tindran una durada de 13 
mesos i mig.

El projecte que s’executa permetrà duplicar 
la capacitat de tractament de la depuradora, 
passant dels 1.000 m3/dia actuals als 2.000 
m3/dia i donarà resposta a les necessitats de 
tractament de les aigües residuals del municipi 
fins a l’any 2035 i prevista per una població 
equivalent de 13.000 habitants. A més, la 
planta millorarà la qualitat tractada amb la 
reducció de nutrients.

El conseller Damià Calvet visita els treballs 
d’ampliació

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, va visitar, el 30 d’abril, les instal·lacions 
de la depuradora de Riudoms coincidint amb 
l’inici de les obres d’ampliació.

L’acompanyava el subdelegat del Govern a 
Tarragona, Òscar Peris; el director de l’ACA, 
Lluís Ridao; i la directora del Departament 
de Territori i Sostenibilitat a Tarragona, Trini 
Castro; així com l’alcalde de Riudoms, Sergi 
Pedret, i el regidor de Serveis Públics, Josep 
M. Bages. 

Prèviament a la visita, es va fer la recepció 
institucional del conseller per part de l’alcalde i 
els regidors al consistori, on el conseller Calvet 
va signar el llibre d’honor. 
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Governació Serveis Públics

Es realitzen obres de millora de 
carrers i camins municipals
La Brigada Municipal ha iniciat els treballs per 
millorar la fixació de les llambordes del carrer 
Nou ja que anys després de la remodelació 
del carrer s’han detectat problemes en el 
paviment. 

El consistori va fer la reclamació a l’empresa 
executora de les obres però aquesta ja no 
estava en actiu. Per aquest motiu, i amb la 
voluntat de tenir un carrer amb les condicions 
de circulació idònies, es va prendre la decisió 
que aquesta obra de millora la realitzés la 
Brigada Municipal. Aquesta actuació, que 
s’enllaça amb les obres de remodelació del 
carrer Galanes, forma part de l’adequació 
dels carrers del nucli antic.

Arranjament del camí dels Matxos

D’altra banda, també s’estan duent a terme els 
treballs per restituir el camí dels Matxos, a la 
riera d’Alforja, que va quedar completament 
malmès a causa dels aiguats del 2019.

Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de la Generalitat de Catalunya

Caldrà fer el pagament a partir de l’1 de setembre. 

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica és 
un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions 
de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Més informació al web gencat.cat

  Medi Ambient
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Riudoms tindrà un Estudi de 
Mobilitat Urbana Sostenible

Medi Ambient

La deixalleria mòbil de Secomsa va visitar 
Riudoms durant els dies 19 i 20 d’abril i 5 i 6 
de maig per tal de recollir aquells residus en 
petites quantitats que es generen a les llars. 

Aquest servei, que visita de manera periòdica 
el nostre municipi, es va instal·lar al parc de 
la Sort, a la zona de l’Escola Cavaller Arnau, i 
a la plaça de la Palmera, al costat de l’Escola 
Beat Bonaventura. 

En total, va recollir 700 kg de residus domèstics 
especials. Així mateix, va rebre la visita de 
grups escolars de Primària amb l’objectiu de 
conscienciar sobre el reciclatge d’aquest tipus 
de residus. 

La deixalleria mòbil de Secomsa 
fa estada a Riudoms

L’Ajuntament ha iniciat els treballs per dotar 
Riudoms d’un Estudi de Mobilitat Urbana 
Sostenible.

Aquest estudi permetrà planificar les actuacions 
de mobilitat al nucli urbà del municipi, amb una 
perspectiva a llarg termini i estarà alineat amb 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Els objectius del Pla contemplen diferents 
línies d’acció per millorar la mobilitat urbana 
tenint en compte els vianants i els vehicles, 
així com l’augment en l’ús d’altres mitjans 
de transport més sostenibles. Entre aquests, 
s’hi destaquen la racionalització dels fluxos 
de trànsit per tal de convertir els carrers en 
un espai de convivència i la contribució de 
Riudoms en el desenvolupament sostenible.
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L’Ajuntament de Riudoms ha donat el tret de 
sortida a la campanya de sensibilització «Ara, 
a Riudoms, amb la bona brossa plantem cara 
al càncer» en una acte de presentació que va 
tenir lloc, el 28 d’abril, al Saló de Plens.

La campanya destinarà els diners 
estalviats amb la recollida selectiva a 
ajudar econòmicament les dues entitats 
de Riudoms, Em dónes força i la delegació 
de la Lliga contra el càncer, i el Servei 
d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de 
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, 
col·lectius que treballen per millorar l’atenció 
de les persones afectades i les seves famílies 
així com per donar suport a la investigació 
contra el càncer. 

 

En marxa la campanya de 
sensibilització de la bona brossa

Medi Ambient

En els pròxims mesos, l’Ajuntament portarà a terme diverses accions de promoció i divulgació 
per fomentar la recollida selectiva de residus entre la població, així com l’organització d’activitats 
familiars. Mensualment, es publicarà el marcador amb les dades de la recollida selectiva a 
Riudoms per tal de comunicar l’evolució del projecte que permeti assolir l’objectiu del 51% 
aquest 2021. Més informació a la pàgina d’Instagram @BonaBrossaRiudoms.
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El nou pati de la Llar d’Infants 
Municipal ja és una realitat

Educació

Els nous elements de joc es basen en estructures de fusta i zones amb vegetació. 

L’Ajuntament de Riudoms ha finalitzat la 
remodelació del pati de la Llar d’Infants 
Municipal que ha dotat d’una nova imatge 
l’espai d’esbarjo i jocs del centre educatiu 
convertint-lo en un jardí. La Brigada Municipal 
ha dut a terme els treballs de transformació 
de l’espai, que han durat aproximadament 3 
mesos. 

El projecte tècnic ha estat elaborat i dirigit 
per un enginyer industrial especialista en 
reestructuració de patis de centres educatius. 
Un cop finalitzada la seva construcció, el pati 
ha rebut el certificat d’homologació en què 
s’especifica que la instal·lació reuneix les 
condicions de seguretat necessàries i suficients 
per a la finalitat a què està destinada.

Un projecte basat en espais i elements 
naturals

El nou projecte “De pati a jardí” es basa en el 
disseny d’una zona exterior on els infants hi 
trobaran espais, materials i oportunitats per 

experimentar, construir o crear, on se sentiran 
lliures i autònoms, i on la natura i els elements 
naturals desperten tot l’interès de l’alumnat 
perquè hi pugui fer descobertes. 

El projecte ha consistit en la reestructuració 
de dos àmbits. En primer lloc, s’han comunicat 
els dos nivells que té el pati eliminant la barana 
de ferro que impedia passar directament de 
les aules al jardí, que s’ha substituït per un 
muntanya de terra que es pot baixar de manera 
autònoma. En segon lloc, s’han creat diferents 
microespais, delimitats per estructures 
naturals com arbustos i plantes aromàtiques, 
i que permeten gaudir de diferents tipus 
d’ambients i de relacions incloent materials 
naturals per simbolitzar el seu joc.

D’aquesta manera, al nou pati, s’hi poden 
trobar sorrals, una pèrgola, un terrari, tarimes 
de fusta, un canal d’aigua, nova vegetació molt 
més densa, entre altres elements que faciliten i 
estimulen la curiositat, la relació amb l’entorn, 
la iniciativa i l’autonomia dels infants.
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Judit
Albesa
Fontgivell

Regidora de 
l’àrea d’Educació

Des del curs 2015-2016, l’equip educatiu de la Llar 
d’Infants Picarols, junt amb la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament, ha anat fent un canvi pedagògic en la 
manera de fer i de percebre l’infant. S’ha participat en 
formacions que han engrescat el Claustre a introduir 
canvis en una etapa on és primordial el descobriment, 
l’exploració, l’experimentació i el  joc.
L’infant és protagonista del seu propi 
desenvolupament. Una metodologia activa basada en 
la consideració i respecte, adequant-se  a les diverses 
capacitats i interessos de l’infant, amb una visió 
constructivista. Però com a factor imprescindible en 
la tasca educativa hi ha: la tranquil·litat i la serenor, 
la tendresa i el temps d’observació, i els espais i 
ambients, que són responsables del benestar i 
desenvolupament dels infants (Pikler).
L’educació emocional passa a ser primordial. Els 
infants necessiten una persona que els ofereixi 
estabilitat, que respongui a les seves necessitats 
emocionals. El moviment sorgeix del desig de 
l’infant i li permet explorar, aprendre, jugant a un 
joc lliure on l’adult no dirigeix sinó que proporciona 
la seguretat emocional que necessiten.
Per tot això, es va posar en marxa un canvi físic 
radical a la nostra Llar. Després de consolidar la 
transformació dels espais interiors, aquest curs 
s’ha culminat la transformació de l’espai exterior: 
el jardí. 
Actualment l’ambient a la Llar és neutre, calmat, 
donant prioritat als elements naturals, evitant la 
sobreestimulació i fent que l’aula s’assembli a la llar 
familiar, un lloc tranquil i agradable. Alhora, l’espai 
tant interior com exterior afavoreix la motricitat i el 
joc lliure, però també la calma i relaxació.
Ens agrada dir que a la Llar fem la  “metodologia de 
la vida quotidiana”.

Un espai de joc que fomenta 
el desenvolupament de l’infant 
amb el seu entorn natural
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Concursos de dibuixos i punts 
de llibre de Sant Jordi

Festes

L’Ajuntament va convocar, amb motiu de Sant 
Jordi, la 18a edició del Concurs de disseny 
de Punts de Llibre, adreçat a l’alumnat de 
secundària de l’Institut Joan Guinjoan, i la 12a 
edició del Concurs de Dibuixos de Sant Jordi, 
per als i les alumnes d’infantil i primària, de 3 a 
12 anys, de les escoles del municipi. Aquestes 
convocatòries s’organitzen conjuntament amb 
l’Institut i les AMPA dels centres educatius.

El Concurs de Dibuixos va repartir un total de 
17 premis, que constaven d’un lot de llibres, 
i el Concurs de disseny de Punts de Llibre va 
entregar 3 premis que estaven formats d’un 
lot de llibres o de material educatiu, així com 
es van imprimir els dissenys premiats i es van 
distribuir a les escoles.

Promoció Econòmica

La Regidoria de Promoció Econòmica, juntament 
amb la Taula de Comerç de Riudoms, ha posat 
en marxa una nova edició de la campanya de 
dinamització del comerç local «Rasca Premis».

La campanya, que va començar el 26 d’abril, 
ha comptat amb la participació de 24 comerços 
de Riudoms i amb 15.000 cupons de premis i 
vals de descompte.

Com a novetat, s’ha ofert enguany com a 
premi una experiència cultural i musical al 
Teatre Auditori Casal Riudomenc. 

Nova edició de la campanya 
del comerç local Rasca Premis

D’altra banda, la Biblioteca Antoni Gaudí va lliurar els diplomes als superlectors i les superlectores 
del 2019 i del 2020 que reconeix aquells infants que més llibres han agafat en préstec en 
aquests anys. 
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Festes

Sant Jordi se celebra amb parades 
del comerç local al carrer

Festes
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Educació

La regidora Inma Parra va assistir, en representació de l’Ajuntament de Riudoms, a la sessió 
informativa sobre l’elaboració d’un Pla d’actuació i un Protocol davant les violències sexuals als 
espais festius del Baix Camp. Aquesta és una iniciativa del Consell Comarcal del Baix Camp 
amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Joventut i l’Observatori Noctàmbul@s.

L’Ajuntament participa en una 
sessió sobre violències sexuals

L’Ajuntament de Riudoms, l’AMPA de l’Escola 
Beat Bonaventura i l’AMPA de l’Escola Cavaller 
han decidit que el Servei de Menjador Escolar 
sigui gestionat, a partir del curs 2021-2022, 
per les dues AMPA de forma conjunta, amb el 
suport del consistori. Aquest canvi comportarà 
modificacions en l’àmbit administratiu però 
garantirà la continuïtat del servei.

El Servei de Menjador Escolar s’ha gestionat, des 
del seu inici, per l’Ajuntament de forma directa a 
través d’un conveni amb el Consell Comarcal del 
Baix Camp. En l’actualitat, la llei vigent dificulta 
la gestió dels menjadors escolars per part de les 
administracions locals, però sí que permet fer-ho 
a entitats i associacions.

Les AMPA gestionaran el servei 
de menjador escolar de Riudoms

Igualtat
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Riudoms acull el Campionat de grups de 
Xou Júnior i Quartets de patinatge artístic

Esports

El Pavelló Municipal d’Esports va esdevenir, el 
diumenge 11 d’abril, l’escenari del Campionat 
de Catalunya de grups de Xou Júnior i 
Quartets de patinatge artístic, en el qual hi 
van participar un total de 40 equips de tot 
Catalunya.

La competició, organitzada per la Federació 
Catalana de Patinatge i el Club Patí Riudoms, 
es va poder seguir en directe per les 
televisions de la Xarxa de Comunicació Local 
i per la plataforma de continguts digital Xala!.
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Saber separar el gra de la palla
Tothom pot entendre que la principal feina dels partits que no governen sigui la de desgastar el 
Govern amb la intenció d’ocupar el seu lloc.

Aquesta tasca, perquè sigui del tot legítima, s’ha de dur a terme amb la mateixa escrupolositat 
amb la que es demana que actuï el Govern. Malgrat això, tenim alguns exemples que evidencien 
que no sempre s’actua amb aquesta exigència.

No fa gaire temps, el grup municipal d’ERC feia ressò d’una llista de seixanta-set habitatges 
buits a Riudoms, propietat dels bancs, i proposava que el Govern actués per donar resposta a 
la necessitat d’habitatge al nostre poble. I és cert, existeix aquesta llista generada per l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya, però amb un anàlisi acurat, que el Govern sí que portava setmanes 
realitzant, resulta que la llista d’habitatges buits a Riudoms, propietat de bancs, s’ha reduït a 
hores d’ara a menys d’un 10%, la majoria coincidents en cases antigues en que l’habitabilitat 
seria possible després d’importants reformes. 

Malgrat aquesta situació real, el Govern continua buscant solucions. Ara bé, a l’oposició li interes-
sa explicar només el que convé de la veritat i fer creure que el Govern no actua perquè no vol. 

Un altre exemple, el trobem en les comunicacions que ha fet l’oposició sobre les reparacions que 
la Brigada ha començat a fer al C/Nou, criticant les obres de fa 7 anys. No expliquen que, quan 

Opinió dels Grups Municipals

Treballem per Riudoms des de múltiples fronts
En aquest espai sovint us expliquem la feina que des del grup d’Esquerra fem a 
l’Ajuntament de Riudoms. Aquest cop volem canviar de perspectiva i explicar-vos la tasca 
que fem per Riudoms des d’altres administracions liderades per Esquerra.

Comencem pel Consell Comarcal del Baix Camp. Primer exemple: la deixalleria mòbil que 
visita Riudoms periòdicament i ens ajuda a reciclar és un projecte impulsat des d’aquest 
organisme. En la mateixa línia, el projecte de la Bona Brossa, que fomenta la recollida 
selectiva i la lluita contra el càncer, també té el suport del Consell.

També des del Consell s’ha posat en marxa el projecte FutbolNet que, amb la col·laboració 

del Barça, ajuda nens de casa nostra en situació de vulnerabilitat social, entre els quals 
n’hi ha de Riudoms. I un exemple recent: la posada en marxa d’un Pla de Reactivació 
comarcal davant la pandèmia que preveu accions com la digitalització de microempreses 
i autònoms.

Aixequem ara la mirada i fixem-nos en la Generalitat. La llar d’infants de Riudoms, com 
moltes de Catalunya, funciona gràcies al suport econòmic d’altres administracions. Doncs 
bé, aquest any, la Generalitat aportarà 98.450€ a la nostra escola bressol, uns diners que 
les retallades dels governs de la Generalitat de CiU havien deixat d’aportar.

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. 

El govern de l’Ajuntament de Riudoms ha anat fent actuacions al voltant de la Plaça de 
l’Església i la Plaça Petita i la seva circulació sense massa visió ni planificació. La legislatura 
passada es van inventar una restricció de circulació, que per variar no havia estat comentada 
ni consensuada amb el veïnat i els comerços. El poc sentit d’aquesta mesura va fer que fos 
oblidada pel mateix Govern. 

A més de canvis en la circulació, la Plaça ha anat acumulant una sèrie d’intervencions que 
han denigrat la seva funció sense cap aportació: la creació de la boca d’accés i la sortida 
d’emergència de la cisterna, la col·locació d’una pantalla lluminosa o la col·locació d’una 
caseta de fusta que avui dia no té cap tipus de funció. Si ens fixem en el criteris estètics, la 

zona ajardinada de la Plaça ha anat perdent molts dels seus arbres històrics i la paret que 
dóna als porxos es troba en un estat lamentable. 

Hem de ser valentes i començar a estudiar el futur de la Plaça de l’Església. La CUP 
hem fet moltes propostes sobre aquest espai icònic del poble, que ha de ser un espai de 
trobada, circulació i comerç per a totes les riudomenques. 

Afavorir la circulació de vianants per l’espai, facilitar l’accés al comerç amb la creació de 
places d’aparcament temporal, afavorir la convivència entre les terrasses dels bars i la 
circulació o limitar de forma organitzada el pas de vehicles quan hi ha esdeveniments 

Què fem amb la Plaça de l’Església?
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Saber separar el gra de la palla
de l’Habitatge de Catalunya, però amb un anàlisi acurat, que el Govern sí que portava setmanes 
realitzant, resulta que la llista d’habitatges buits a Riudoms, propietat de bancs, s’ha reduït a 
hores d’ara a menys d’un 10%, la majoria coincidents en cases antigues en que l’habitabilitat 
seria possible després d’importants reformes. 

Malgrat aquesta situació real, el Govern continua buscant solucions. Ara bé, a l’oposició li interes-
sa explicar només el que convé de la veritat i fer creure que el Govern no actua perquè no vol. 

Un altre exemple, el trobem en les comunicacions que ha fet l’oposició sobre les reparacions que 
la Brigada ha començat a fer al C/Nou, criticant les obres de fa 7 anys. No expliquen que, quan 

es van detectar les primeres anomalies i es van demanar responsabilitats a l’empresa que havia 
executat les obres, aquesta ja havia deixat d’existir. 

De fet, aquesta és l’estratègia de l’oposició: per una banda, fer retrets sobre accions concretes 
sense tenir-ne prou informació i per altra banda, apoderar-se de la feina ben feta amb un «ho 
fem entre tots» o un «es fa perquè ho hem dit nosaltres». Amb quin propòsit? Amb el d’erosio-
nar, enfosquir i desacreditar l’acció de Govern.

És una manera de fer política que pot donar rendiment a altres llocs. A Riudoms, els ciutadans 
saben separar el gra de la palla.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Treballem per Riudoms des de múltiples fronts
del Barça, ajuda nens de casa nostra en situació de vulnerabilitat social, entre els quals 
n’hi ha de Riudoms. I un exemple recent: la posada en marxa d’un Pla de Reactivació 
comarcal davant la pandèmia que preveu accions com la digitalització de microempreses 
i autònoms.

Aixequem ara la mirada i fixem-nos en la Generalitat. La llar d’infants de Riudoms, com 
moltes de Catalunya, funciona gràcies al suport econòmic d’altres administracions. Doncs 
bé, aquest any, la Generalitat aportarà 98.450€ a la nostra escola bressol, uns diners que 
les retallades dels governs de la Generalitat de CiU havien deixat d’aportar.

D’altra banda, la inversió més alta que es farà a Riudoms aquest 2021 serà la reforma de 
la segona planta de les Escoles Velles, que puja a 475.000€. D’aquesta quantitat, més de 
300.000€ sortiran de la Diputació de Tarragona i la Generalitat.

I per acabar, un exemple per donar suport a l’esport femení. Com sabeu, el CD Riudoms 
té l’equip de futbol femení de la demarcació de Tarragona que juga en una categoria més 
alta. És important que aquest projecte es consolidi. Per això, des d’Esquerra Riudoms 
hem fet gestions per aconseguir que la Diputació doni suport econòmic al club. Gràcies 
a això, les jugadores llueixen la marca ‘Costa Daurada’ a la seva equipació, que portaran 
a tots els camps que visitin.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms

zona ajardinada de la Plaça ha anat perdent molts dels seus arbres històrics i la paret que 
dóna als porxos es troba en un estat lamentable. 

Hem de ser valentes i començar a estudiar el futur de la Plaça de l’Església. La CUP 
hem fet moltes propostes sobre aquest espai icònic del poble, que ha de ser un espai de 
trobada, circulació i comerç per a totes les riudomenques. 

Afavorir la circulació de vianants per l’espai, facilitar l’accés al comerç amb la creació de 
places d’aparcament temporal, afavorir la convivència entre les terrasses dels bars i la 
circulació o limitar de forma organitzada el pas de vehicles quan hi ha esdeveniments 

públics són només alguns dels temes que s’han de posar sobre la taula. 

És indispensable que les actuacions a curt, mitjà i llarg termini de la Plaça de l’Església 
es facin d’acord amb el veïnat i els comerços. No pot ser que es tornin a prendre mesures 
estèrils sense comptar amb l’opinió i les necessitats de la població, de les entitats i dels 
sectors econòmics. Ens cal un procés participatiu seriós i valent per tal que puguem fer de 
la Plaça un lloc segur i un dels centres neuràlgics, culturals, comercials i socials del nostre 
poble. 

Què fem amb la Plaça de l’Església?
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Ara, a Riudoms, 
amb la bona 
brossa plantem 
cara al càncer

Amb els diners de l'augment 
de la recollida selectiva, 
fomentarem la investigació 
i prevenció del càncer i 
millorarem l'atenció als afectats 
de Riudoms i a les seves famílies.

Per fer-ho possible, necessitem 
que tot el poble s’hi impliqui. 
Com millor sigui la recollida 
selectiva, més diners 
aconseguirem per al projecte.
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