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Millores a l’espai públic
Escrit de l’Alcalde

Darrerament hem iniciat 
una sèrie d’actuacions 
per continuar millorant la 
qualitat de vida dels veïns i 
veïnes de Riudoms. 

Aquestes millores es 
tradueixen en l’inici de la 
creació de noves zones 

verdes a diferents espais del municipi. Hem 
començat per una zona molt degradada, com 
és el camp de futbol vell, amb la intenció que 
aquesta zona verda pugui ser utilitzada com 
un espai d’esbarjo i lleure per als riudomencs 
i riudomenques que ho vulguin. Properament, 
algun altre terreny 
municipal es convertirà 
també en zona verda 
perquè el nostre municipi 
disposi de més espais on 
poder gaudir de la vida a 
l’aire lliure.

En compliment del nostre 
compromís electoral de 
millorar l’espai urbà, 
hem volgut aprofitar la 
donació d’un conjunt 
d’arbres per part de l’empresa riudomenca 
Costa Concentrados per augmentar les zones 
verdes i també per substituir els arbres morts 
o malalts, com és el cas del carrer de Salvador 
Espriu. 

També pel nostre compromís mediambiental, i 
com ja es va anunciar en el seu moment, hem 
iniciat un tractament biològic als arbres de 
l’avinguda Primer d’Octubre.

L’espai públic és l’espai de tots i totes i, des del 
Govern volem que sigui un espai que cobreixi 
les necessitats d’oci i lleure dels riudomencs i 
riudomenques de totes les edats. Pensant en 

les persones doncs, també hem millorat els 
parcs infantils a la plaça dels Gegants, plaça 
de l’Arbre i parc de la Sort. Per una banda, 
s’han instal·lat nous gronxadors adaptats per 
convertir els espais de joc en inclusius. Per 
l’altra, en algunes d’aquestes places també 
s’han renovat o ampliat les estructures de joc. 

Sabem que la conservació i bon estat de 
l’entorn urbà depèn de la constància del seu 
manteniment per part de l’administració 
pública, però no és menys cert que, en ser un 
espai de tots i totes, el bon comportament cívic 
és la millor manera de conservar-lo.

Queda molt camí per 
recórrer en la millora 
del nostre entorn 
urbà, i no només en 
parcs i zones verdes, 
sinó que també són 
necessàries actuacions 
en la trama urbana, 
com l’adequació de 
carrers i places, així 
com l’ordenació de la 
seva circulació, entre 
d’altres. Aquesta és 

també una línia prioritària en la que estem 
treballant amb la voluntat de poder continuar 
tenint un Riudoms ben cuidat i que ofereixi una 
bona qualitat de vida.  

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Des del Govern, volem 
que sigui un espai que 

cobreixi les necessitats d’oci 
i lleure dels riudomencs i 
riudomenques de totes 

les edats 
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La presidenta de la Diputació, 
Noemí Llauradó, visita Riudoms

Governació

La presidenta de la Diputació de Tarragona, 
Noemí Llauradó, va realitzar el diumenge 9 
de maig una visita institucional a Riudoms. 
Llauradó, acompanyada de la presidenta del 
Patronat de Turisme de la Diputació, Meritxell 
Roigé, i la diputada delegada del Pla d’Acció 
Municipal (PAM), Marta Blanch, van assistir 
al partit que va jugar l’equip femení del CD 
Riudoms a les instal·lacions esportives, on 
es va fer la presentació de l’equipament que 
vesteixen les jugadores aquesta temporada i 
que compta amb la col·laboració de la Diputació 
de Tarragona i de l’Ajuntament de Riudoms a 
través de la marca Turisme Riudoms.

En acabar el partit, acompanyades de l’alcalde, 
Sergi Pedret, i del president del club, Josep 
M. Llaó, van saludar les jugadores i l’equip 
tècnic, que des d’aquesta temporada, juguen 
a Primera Divisió Nacional.

Visita a equipaments municipals

Després de signar el llibre d’honor, Llauradó 
va visitar el Teatre Auditori Casal Riudomenc, 
un espai que en els darrers anys ha rebut 
una aportació de 40.000 euros anuals de la 
Diputació, que cobreix aproximadament un 
terç del pressupost de la programació estable.

També va visitar el Centre d’Entitats i 
Formació Les Escoles Velles, on l’Ajuntament 
preveu crear un espai de dinamització 
econòmica que s’ubicarà a la segona planta. 
Per a la rehabilitació d’aquest espai, Riudoms 
comptarà amb un ajut de 213.439 euros 
procedents del Pla d’Acció Municipal 2021 
de la Diputació, que permetrà dur a terme 
la segona fase de rehabilitació de l’edifici en 
el que s’hi destinarà un pressupost total de 
474.673 euros.
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Governació Serveis Públics

La Regidoria de Serveis Públics ha realitzat un 
tractament biològic per controlar el pugó dels 
til·lers de l’avinguda Primer d’Octubre.

Es tracta d’un tractament que no utilitza cap 
tipus de producte químic i que consisteix a 
posar en els til·lers insectes que s’alimenten 
dels pugons, concretament larves d’un tipus 
de marieta i d’un tipus de paràsit, i que per 
tant s’encarreguen de regular la plaga.

Aquest tipus de tractament natural, més 
respectuós amb l’entorn, és el primer que 
l’Ajuntament realitza a Riudoms amb l’objectiu 
d’evitar l’ús de tractaments insecticides. 

L’Ajuntament aplica un tractament 
ecològic contra el pugó dels til·lers

L’Ajuntament ha iniciat la renovació dels jocs dels parcs infantils de Riudoms amb la instal·lació 
de gronxadors adaptats per a persones amb diversitat funcional. Aquests nous elements 
s’han col·locat a tres espais infantils del municipi, concretament, a la plaça dels Gegants, a la 
de l’Arbre i al parc de la Sort. Es tracta de models de gronxadors que permetran la inclusió 
i integració plena amb el joc. També s’han substituït o ampliat les estructures de joc amb 
models més actuals.

S’instal·len gronxadors adaptats 
als parcs infantils de Riudoms
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Nou límit de 
velocitat urbana

Seguretat

La Guàrdia Municipal, conjuntament amb 
el cos de Mossos d’Esquadra de Reus, han 
desmantellat, durant els mesos d’abril i maig, 
dues plantacions de marihuana de tipus 
“indoor” al terme municipal de Riudoms.

Actuació de la 
Guàrdia Municipal

L’11 de maig van entrar en vigor els nous límits 
de velocitat en zones urbanes, per la qual cosa 
l’Ajuntament ha adaptat la senyalització viària 
de Riudoms que es limita a 30 km/h en tot el 
municipi.

Les flors tornen a guarnir els 
balcons del nucli antic

Serveis Públics

La Brigada Municipal ha repartit, durant el 
mes maig, les flors per als balcons del nucli 
antic. Aquesta és una de les accions que es 
tenen en compte en el Projecte Viles Florides 
i en el que Riudoms ha aconseguit ja la 
distinció de tres flors d’honor. 

És una iniciativa que s’ofereix als veïns i 
veïnes dels carrers del nucli antic, pretenent 
fer-hi arribar la vegetació que en altres zones 
del municipi hi apareix amb plantació d’arbres 
a les voreres, en illetes, en parcs o zones 
verdes.
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L’alumnat de primer curs del CFGM d’Activitats 
Comercials de l’Institut Joan Guinjoan i 
Gispert de Riudoms va entregar a l’alcalde, 
Sergi Pedret, l’estudi d’investigació comercial 
que ha dut a terme durant els mesos de febrer 
i març d’aquest 2021 sobre els comerços 
detallistes locals amb l’objectiu d’esbrinar com 
ha impactat la crisi sanitària de la Covid-19 en 
l’economia del municipi.

La investigació s’ha fet a 38 establiments 
comercials detallistes de Riudoms i l’anàlisi 
dels resultats ha permès concloure que 
els comerciants del municipi no tenen la 
percepció que les mesures restrictives (a la 
mobilitat, hostaleria i obertura de comerços no 
essencials) els hagin afectat significativament, 
de fet puntuen aquesta afectació amb una 
mitja de 2,35 sobre 10. Les dades mostren 
que el 24% dels establiments han vist reduïts 
els seus ingressos, davant un 28% que han 
vist com aquests han augmentat.

L’estudi també conclou que, tot i aquesta poca 
afectació de la crisi econòmica, els comerços 
de Riudoms miren el futur amb possibles 
canvis en els seus models de negoci com per 
exemple la necessitat de potenciar la venda 
a través de plataformes digitals. I és per això 
que la mesura de suport més valorada que 
ofereixen les administracions és la formació 
en venda en línia (una puntuació de 8,2 sobre 
10). Alhora també aposten per augmentar les 
promocions, claus en la fidelització i captació 
de clients.

L’Institut Joan Guinjoan realitza un 
estudi sobre l’impacte econòmic de 
la Covid-19 en el comerç local

Educació

L’objectiu d’aquest estudi, a més de l’aprenentatge del jovent, és el de col·laborar amb el comerç 
local. Per aquest motiu, els resultats d’aquesta investigació s’han lliurat a l’Ajuntament de 
Riudoms, per proporcionar dades objectives que puguin facilitar la seva tasca de gestió.

Serveis Públics
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La Bona Brossa organitza la seves 
primeres accions contra el càncer

Bona Brossa Riudoms

Les accions s’orienten a fomentar la recollida selectiva de residus a Riudoms. 

El diumenge 9 de maig, la Bona Brossa va 
organitzar la seva primera activitat familiar, 
amb motiu del Let’s Clean Up Europe! i de la 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus, 
que va consistir en una neteja contra el càncer 
de la riera de Maspujols i en la qual hi van 
participar més de 200 persones. 

En aquesta acció es van recollir 1.116 kg de 
residus, dels quals eren:

• Resta (altres): 1.015 kg
• Envasos: 73 kg
• Vidre: 15 kg
• Paper i cartró: 13 kg

Al perfil d’Instagram @BonaBrossaRiudoms hi 
ha tota la informació del projecte i les activitats. 

Activitats per a les escoles

Així mateix, es va realitzar el taller CAPgira 
sobre el reciclatge a l’alumnat de 5è de Primària 
de l’Escola Beat Bonaventura durant la seva 
visita a la planta de compostatge de Botarell. 
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Josep M.
Bages
Virgili

Regidor de 
l’àrea de 
Medi Rural

Sembla que poc a poc anem agafant consciència 
de la importància de tenir cura de l’entorn per 
preservar el nostre planeta. Si no el cuidem 
nosaltres, no ho farà ningú. 
Des de fa unes dècades, diferents organitzacions 
mundials i comissions europees s’han posat en 
marxa per intentar prevenir (o alentir) la destrucció 
que els humans fem del món. 
Un dels lemes que precisament ha servit per fer 
partícip a tothom d’aquesta problemàtica és el 
“Pensa globalment, actua localment”. Amb aquest 
missatge, el que es pretenia és que les persones, 
a nivell individual, i els municipis, a nivell col·lectiu, 
ens fem responsables de l’entorn que ens envolta 
i agafem el compromís per a tenir-ne cura com es 
mereix. Només així podrem aconseguir els objectius 
que ens hem marcat de forma global. 
És per això que a Riudoms, com no podria ser d’una 
altra manera, també tenim el compromís d’actuar 
localment. Des de l’Ajuntament hem iniciat diverses 
accions per a sensibilitzar la població sobre el 
medi ambient i la importància de la sostenibilitat. 
Un d’aquests exemples és l’inici de la Campanya 
La Bona Brossa, en la que volem conscienciar 
els veïns i veïnes per tal que facin una bona 
recollida selectiva, fet que facilitarà el reciclatge 
i la reutilització dels materials, aportant així un 
benefici en l’aprofitament de recursos. Aquesta 
campanya, a més, no tracta només de recollida 
selectiva, sinó que té un valor social afegit: obtenir 
alhora beneficis per a la lluita contra el càncer. 
Tant la preservació de l’entorn com la preservació 
de la nostra salut són dos objectius que clarament 
toquen a tothom. És per això que us demano, a 
cadascú de vosaltres, que poseu el vostre granet 
de sorra a La Bona Brossa Riudoms!

Repunt de l’incivisme a la via pública

L’àrea de Serveis Públics ha detectat, 
darrerament, un repunt de l’incivisme a 
diferents zones de Riudoms. D’una banda, 
creixen les pintades en el mobiliari urbà 
i façanes de diversos immobles públics 
i privats, així com a la via pública. De 
l’altra, s’abandonen escombraries o trastos 
fora de les bateries de contenidors i a les 
rieres que transcorren pel terme municipal. 
Moltes d’aquestes deixalles han de dur-
se a la deixalleria municipal ja que es 
tracten de residus especials o voluminosos. 
Paral·lelament, s’ofereix la recollida porta a 
porta de voluminosos per part de la Brigada 
Municipal. Aquest servei es pot sol·licitar a 
l’OAC de l’Ajuntament. 

Les conductes incíviques a la via pública són 
sancionables fins a 3.000 euros, d’acord amb 
l’ordenança municipal de civisme i convivència 
ciutadana, i la seva neteja comporta una 
despesa extraordinària per al municipi. 

L’Ajuntament emplaça la ciutadania a tenir 
cura de l’entorn natural i del mobiliari urbà 
per reduir aquestes incidències que afecten 
al conjunt de la població i així poder gaudir 
d’un poble més net i bonic. 
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El comerç local rep formació 
en Suport Vital Bàsic i DEA
L’Ajuntament ha programat una formació 
en «Suport Vital Bàsic i DEA per a primers 
interventors» dirigida a comerciants 
d’establiments propers a la plaça de l’Església, 
lloc on s’ubicarà en breu un desfibril·lador.

La formació, que va tenir lloc els dies 18 i 19 
de maig a la sala d’actes de la Casa de Cultura, 
permetrà que aquestes persones tinguin una 
formació, actualitzada i homologada, sobre 
l’ús d’aquests aparells així com necessària 
per actuar en cas d’emergència cardíaca. Un 
total de 8 persones han participat de manera 
voluntària al curs. 

Salut

La regidora de Salut, Núria Mas, ha distribuït un estoig d’higiene oral als alumnes de primer 
de primària de les escoles de Riudoms. La iniciativa forma part del programa “Dents fortes i 
sanes” que impulsa l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) per fomentar el raspallat 
de les dents com a hàbit de salut bucodental essencial per a la prevenció de la càries i altres 
malalties de la boca.

Salut promou el programa 
“Dents fortes i sanes” a les escoles
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L’Ajuntament i la Cambra de Comerç de 
Reus han organitzat un taller adreçat a 
professionals del comerç en el marc del Pla 
de suport al comerç minorista 2021. 

El taller “Transmet una imatge que t’aporti 
valor al negoci” va tenir lloc el dijous 3 de 
juny a la sala de conferències del Centre 
d’Entitats i Formació Les Escoles Velles. Una 
quinzena de comerciants van participar en 
aquesta formació. 

L’objectiu d’aquest curs era aprendre a crear 
continguts de qualitat així com una estratègia 
digital per aconseguir transmetre una imatge 
acurada del negoci. 

L’Ajuntament organitza un curs de 
continguts digitals per al comerç

Promoció Econòmica

S’impulsa una plataforma en línia 
per als comerços locals
L’Ajuntament impulsa la creació d’una 
plataforma virtual per donar major visibilitat 
i millorar la presència digital dels comerços, 
empreses i persones autònomes de Riudoms, 
així com posar en valor el comerç local i els 
serveis de proximitat.

La Regidoria de Promoció Econòmica va 
organitzar una xerrada informativa, on hi va 
assistir més d’una trentena d’empreses, i en la 
qual es van explicar les fases d’implementació 
previstes. 

La plataforma constarà d’un directori que 
facilitarà la comunicació entre les empreses 
i els consumidors. Durant el mes de maig, 
s’han realitzat les fotografies als comerços i 
a les empreses que s’han adherit al projecte. 
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La Biblioteca Antoni Gaudí ha engegat un cicle 
familiar de laboratoris de lectura “M’agrada 
llegir” amb l’objectiu d’experimentar al 
voltant de la lectura i descobrir noves formes 
d’apropar-nos als llibres infantils. Les sessions 
són dinàmiques, tenen una durada de 60 
minuts i els infants han d’anar acompanyats 
de les seves famílies. 

El primer laboratori que s’ha programat dins 
d’aquest cicle és “Llibres sense paraules. L’art 
en els àlbums il·lustrats” i ha tingut lloc durant 
dues sessions, el 29 de maig i el 5 de juny. En 
aquesta primera edició, hi han participat cinc 
famílies que han conegut diferents tipologies 
d’àlbums il·lustrats. 

La Biblioteca posa en marxa 
laboratoris de lectura per a famílies

Biblioteca

La periodista Txell Bonet visita 
els orígens d’Antoni Gaudí

Promoció Turística

La periodista Txell Bonet va visitar el divendres 
21 de maig el patrimoni riudomenc relacionat 
amb l’arquitecte Antoni Gaudí. 

Durant la visita, Bonet va conèixer aquests 
espais per tenir-los en compte en la planificació 
d’un documental que està preparant el canal 
de televisió Arte sobre l’arquitecte.

Així mateix, Txell Bonet va donar un exemplar 
del conte infantil “El polsim màgic” a l’alcalde 
Sergi Pedret i a la regidora de Promoció 
Turística, Inma Parra, per al fons de la 
Biblioteca Antoni Gaudí. Es tracta d’un conte 
de la seva parella, Jordi Cuixart, inspirat en 
els dibuixos de la Sala de Convivència de les 
presons i en el qual regala una lliçó de vida a 
través de la història de la Iakun.
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El Teatre Auditori presenta un nou 
projecte de residències artístiques

Teatre Auditori

El Teatre Auditori Casal Riudomenc va presentar, el dijous 20 de maig en roda de premsa, un 
nou projecte de residències artístiques d’àmbit professional.

Aquest projecte permetrà que companyies amb necessitats d’espai per a ultimar les seves 
produccions d’arts escèniques i amb projectes que encaixin a nivell programàtic amb la línia 
del teatre puguin fer una estada a les instal·lacions del teatre. D’aquesta manera, el Teatre 
Auditori esdevé un recurs en la fase de creació i producció de les companyies, a banda de ser 
client de les companyies, en la fase de gira de l’espectacle.

La presentació va tenir lloc a l’escenari del 
mateix teatre i hi van participar l’alcalde Sergi 
Pedret, el gestor cultural de l’equipament, 
Carles Gispert, i els representants de la 
Companyia Clownic, Edu Méndez, Gerard 
Domènech i Carles Bigorra.

Precisament, Clownic és la companyia que 
ha encetat el projecte de residències, que 
hi ha dut a terme els darrers assajos i la 
implantació tècnica de l’espectacle Hotel 
Flamingo. Aquesta obra es va estrenar en el 
mateix teatre els dies 29 i 30 de maig i va 
servir per cloure la temporada 2020-2021 del 
Teatre Auditori Casal Riudomenc.

Promoció Turística
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El Govern avança en les accions del Programa Electoral
A l’equador de la legislatura actual és habitual fer un balanç de la feina feta i la feina 
que queda per fer segons els compromisos que Junts per Riudoms va adquirir a les 
passades eleccions municipals. Malgrat ser una etapa atípica a nivell de gestió municipal 
pels motius sanitaris que tenim ben presents, el Govern Municipal no s’ha aturat en cap 
moment i, a més de la gestió de la pandèmia i les conseqüències socioeconòmiques, ha 
continuat treballant pel compliment del programa electoral adaptat a la realitat actual. 

Per un poble amb potencial econòmic i turístic: hem dissenyat l’espai de dinamització 
econòmica a les Escoles Velles incloent un espai coworking, hem incorporat un tècnic de 
comerç i turisme a l’Ajuntament i estem creant la primera guia empresarial de Riudoms. 

A la vegada, estem reorientant la Fira de l’avellana perquè els productes locals hi guanyin 
protagonisme tal i com vam iniciar fa dos estius amb la Gastrofira. A nivell turístic, hem 
posat en marxa la web de turisme i hem incorporat una exposició de dibuixos de Joan 
Matamala a la Casa Pairal de Gaudí, de la qual se n’està renovant l’experiència de visites. 

Per un poble dedicat al territori: hem realitzat les obres de millora el Barranc del Portal, 
hem instal·lat punts de wifi gratuït a la via pública i hem iniciat la finalització dels carrers 
del nucli antic amb la remodelació del C/Galanes. A més, estem redactant un Pla de 
mobilitat sostenible i estem fent la Campanya de la Bona Brossa per fomentar la recollida 
selectiva amb valor social. 

Opinió dels Grups Municipals

10 llocs on millorar la mobilitat i la seguretat
1. Cruïlla del carrer Salvador Espriu amb l’avinguda Catalunya, just davant del pavelló: els 
cotxes envaeixen molt sovint el sentit contrari.

2. Cantonada del carrer de la Mola amb Baltasar de Toda i Tàpies, just davant l’institut i d’un 
supermercat: molts vehicles aparquen en doble fila o damunt un pas de vianants.

3. Pas de zebra que hi ha on conflueixen l’avinguda Montbrió i el carrer Sant Julià (davant els 
Olis Mallafré): el pas de zebra està tallat al mig del carrer. Cal acabar-lo.

4. Aparcament en un descampat a l’inici del Coll d’en Boch: l’entrada està plena de clots 
i pedres. Es tracta d’un solar privat, però l’Ajuntament pot millorar la zona d’accés ja que 

coincideix amb la vorera, que és pública.

5. Placeta on hi havia l’antiga bàscula: venint en cotxe del carrer Sant Vicenç i arribant a 
l’avinguda Pau Casals hi ha un STOP amb poca visibilitat. Cal instal·lar-hi un mirall de trànsit.

6. Font dels Cavalls: a la zona on conflueixen la plaça del Portal, l’avinguda Montbrió i 
l’avinguda Francesc Macià cal millorar la senyalització i també els miralls de trànsit, ja que es 
generen situacions de confusió.

7. Zona on toquen els carrers Sant Vicenç i Sant Julià: els cotxes sovint van a molta velocitat. 
Caldria treballar algun tipus de sistema per corregir-ho.

El mes pasado pedimos en el pleno al ayuntamiento, junto con los otros partidos de la 
oposición que se haga una tarifa social para la llar d’infants de Riudoms. Todos votamos 
a favor, Junts votó en contra.

No nos parece justo que el precio sea el mismo para todas las personas. No todas 
podemos permitirnos las cuotas, pagar un alquiler y alimentar a nuestros hijos e hijas. 
Por desgracia la vida, no nos ha dado a todas las mismas oportunidades y a pesar de 
que luchamos, muchas veces no lo conseguimos porque la vida nos puede seguir dando 
reveses. Es por eso por lo que los y las socialista creemos que es vital aplicar una 

tarifación social en función de la renta de los hogares y de los miembros de la unidad 
familiar. ¿Queremos ver sufrir a nuestros vecinos y vecinas por no poder pagar la cuota 
de la llar? ¿Eso es lo que de verdad queremos? ¿En qué siglo estamos? La respuesta es 
sencilla señor alcalde, en el siglo donde el progreso y la igualdad son los protagonistas.

Es nuestro deber luchar por las personas y estar a su lado, y así lo haremos, y no 
pararemos hasta conseguirlo. Necesitamos una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.
 
Os lo prometemos, y cuando prometemos algo, lo convertimos en una realidad.

Objetivo tarifa social para la Llar d’infants

La situació d’incertesa actual no permetrà, per segon estiu consecutiu, gaudir amb 
normalitat de les dates assenyalades del calendari festiu riudomenc: la revetlla de St 
Joan, la Festa dels Barris, la Festa Major de St Jaume o la Fira de l’Avellana. A hores d’ara 
no sabem quin plantejament hi ha per adaptar aquestes festes a la situació actual. En 
canvi dia rere dia sí que veiem exemples arreu del territori on s’adapten les festes a les 
normatives de prevenció de la COVID19. 

A Riudoms sempre hem sigut molt participatius amb les festes majors, culturals i 
populars. Cometríem un gran error si des de l’Ajuntament no ens trenquéssim les 
banyes per oferir una proposta engrescadora. Comptem amb l’energia d’un teixit social i 

associatiu que té ganes de poder recuperar l’espai públic. També tenim un sector cultural 
que necessita, per a la seva supervivència professional, que es reprengui la programació 
de concerts, teatres i espectacles. 

Com a exemple, la Fira de l’Avellana: és obvi que aquest estiu no podrem tenir una Fira 
com la d’altres anys, amb actes que comportin aglomeracions. És moment d’aprofitar per 
fer activitats de petit format que serveixin d’una vegada per totes per donar un nou enfoc 
a la Fira: activitats de promoció de la pagesia i la gastronomia local per a professionals 
i per al públic en general, jornades tècniques per al sector de l’hostaleria o seminaris 
de formació per als pagesos. Són alguns dels exemples amb els què es podria treballar. 

Fem una aposta decidida per la cultura, les festes i el lleure 
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El Govern avança en les accions del Programa Electoral
A la vegada, estem reorientant la Fira de l’avellana perquè els productes locals hi guanyin 
protagonisme tal i com vam iniciar fa dos estius amb la Gastrofira. A nivell turístic, hem 
posat en marxa la web de turisme i hem incorporat una exposició de dibuixos de Joan 
Matamala a la Casa Pairal de Gaudí, de la qual se n’està renovant l’experiència de visites. 

Per un poble dedicat al territori: hem realitzat les obres de millora el Barranc del Portal, 
hem instal·lat punts de wifi gratuït a la via pública i hem iniciat la finalització dels carrers 
del nucli antic amb la remodelació del C/Galanes. A més, estem redactant un Pla de 
mobilitat sostenible i estem fent la Campanya de la Bona Brossa per fomentar la recollida 
selectiva amb valor social. 

Per un poble orientat a les persones: hem remodelat el pati de la Llar d’Infants, hem 
iniciat cursos de català per a persones estrangeres i hem acollit el fons bibliogràfic de la 
Societat d’Onomàstica de Catalunya a la Biblioteca. També estem convertint Riudoms en 
un municipi cardioprotegit, estem redactant el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament i el Pla de 
polítiques de dones del municipi. 

La feina continua i Riudoms es mereix avançar. Aquest és el nostre objectiu!

Grup Municipal de la CUP-Amunt

10 llocs on millorar la mobilitat i la seguretat
coincideix amb la vorera, que és pública.

5. Placeta on hi havia l’antiga bàscula: venint en cotxe del carrer Sant Vicenç i arribant a 
l’avinguda Pau Casals hi ha un STOP amb poca visibilitat. Cal instal·lar-hi un mirall de trànsit.

6. Font dels Cavalls: a la zona on conflueixen la plaça del Portal, l’avinguda Montbrió i 
l’avinguda Francesc Macià cal millorar la senyalització i també els miralls de trànsit, ja que es 
generen situacions de confusió.

7. Zona on toquen els carrers Sant Vicenç i Sant Julià: els cotxes sovint van a molta velocitat. 
Caldria treballar algun tipus de sistema per corregir-ho.

8. Plaça de l’Església i Plaça Petita: instal·lar senyals de circulació per deixar clar quins són els 
sentits de trànsit, ja que en diversos dels accessos no hi ha cap senyal i es genera confusió.

9. Plaça Petita: instal·lar una senyal de CEDIU AL PAS i també un mirall de trànsit quan s’hi 
accedeix venint del carrer Gaudí. Aquests elements hi havien estat, però han desaparegut.

10. Camins rurals de Riudoms: cal revisar que tots estiguin senyalitzats. Un exemple: al camí 
de Sant Domingo, venint de Reus, no hi ha cap cartell indicatiu. 

Tot això ho hem reclamat els darrers mesos als plens que fem a l’Ajuntament, en molts casos 
gràcies a les alertes que ens heu fet arribar els veïns de Riudoms. Estem al vostre servei!

Grup Municipal d’ERC-AM

tarifación social en función de la renta de los hogares y de los miembros de la unidad 
familiar. ¿Queremos ver sufrir a nuestros vecinos y vecinas por no poder pagar la cuota 
de la llar? ¿Eso es lo que de verdad queremos? ¿En qué siglo estamos? La respuesta es 
sencilla señor alcalde, en el siglo donde el progreso y la igualdad son los protagonistas.

Es nuestro deber luchar por las personas y estar a su lado, y así lo haremos, y no 
pararemos hasta conseguirlo. Necesitamos una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.
 
Os lo prometemos, y cuando prometemos algo, lo convertimos en una realidad.

El ayuntamiento nos va a encontrar haciendo una oposición constructiva, pero firme y fiel 
a nuestros principios y convicciones.  

Estamos aquí por vosotros y vosotras, para escucharos y para luchar por nuestros 
derechos.

Somos la izquierda de verdad.
Carmen Colado
Secretaria de Igualdad y de Organización del PSCRiudoms 

Grup Municipal del PSC-CPObjetivo tarifa social para la Llar d’infants

Grup Municipal de Junts per Riudoms

associatiu que té ganes de poder recuperar l’espai públic. També tenim un sector cultural 
que necessita, per a la seva supervivència professional, que es reprengui la programació 
de concerts, teatres i espectacles. 

Com a exemple, la Fira de l’Avellana: és obvi que aquest estiu no podrem tenir una Fira 
com la d’altres anys, amb actes que comportin aglomeracions. És moment d’aprofitar per 
fer activitats de petit format que serveixin d’una vegada per totes per donar un nou enfoc 
a la Fira: activitats de promoció de la pagesia i la gastronomia local per a professionals 
i per al públic en general, jornades tècniques per al sector de l’hostaleria o seminaris 
de formació per als pagesos. Són alguns dels exemples amb els què es podria treballar. 

Cal fer mans i mànigues per pensar opcions imaginatives, noves i trencadores i 
adaptar les festes als diferents escenaris que pot generar la situació del coronavirus. 
I s’ha de donar tot el suport logístic, legal i econòmic a aquelles entitats que vulguin 
reprendre la seva activitat habitual. La CUP ens oferim a pensar-hi conjuntament i seguir 
plantejant opcions per tal que tinguem un festes majors potents i segures. 

Article escrit el 24 de maig de 2021 

Fem una aposta decidida per la cultura, les festes i el lleure 
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Sabies que...
Unes 800 llars de Riudoms ja disposen del lot 
de reciclatge de la campanya La Bona Brossa, 
recollida selectiva amb valor social. Recull el 
teu lot a l’OAC de l’Ajuntament!

Recicla i planta cara al càncer!


