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És cosa de tothom
Escrit de l’Alcalde

Una de les obligacions 
de les administracions 
locals és la de vetllar per 
la neteja i conservació de 
l’entorn urbà. 

Que els espais públics 
mantinguin un aspecte net 
i agradable és primordial 

perquè compleixin amb la seva funció de 
ser els llocs de convivència on els veïns 
convisquin, comparteixin i generin aquest 
sentiment de poble que ens caracteritza.

Per aconseguir aquest objectiu, l’Ajuntament 
planifica una logística a la qual destina una 
quantitat considerable de recursos.  

Des de l’actual campanya de “La Bona 
Brossa” per fomentar el reciclatge fins la 
recollida de voluminosos a domicili per 
evitar convertir les bateries de contenidors 
en veritables deixalleries, la neteja constant 
dels carrers, i òbviament la recollida de 
la brossa i manteniment dels contenidors 
per part dels Serveis Comarcals, són les 
eines que l’Ajuntament té al seu abast per 
mantenir carrers i places en les condicions 
perquè siguin el lloc de trobada dels veïns i 
veïnes del nostre poble.

Però, perquè tot aquest esforç tingui 
èxit, necessita d’un element primordial, 
que és la col·laboració ciutadana. Sense 
aquest col·laboració, tots els recursos que 
puguem dedicar a mantenir l’entorn urbà en 
condicions seran inútils. 

Necessitem entendre que l’espai públic és 
de tots i cadascun de nosaltres, i això s’ha 
de reflectir en la nostra conducta quan som 
al carrer. 

L’incivisme inclou diferents aspectes. 
Incivisme, és no recollir les deposicions 
de les nostres mascotes, no respectar les 
plantes dels  parcs i jardins o no respectar 
el descans dels veïns. En general, incivisme 
és no respectar les normes de convivència.

Totes aquestes actituds generen un 
deteriorament de la nostra qualitat de vida 
i l’únic remei és a les nostres mans, a les 
mans de la ciutadania.

I a efectes d’actes incívics, i més en els 
moments actuals, vull fer una crida a 
evitar ĺ organització d’actes al marge de la 
normativa sanitària vigent. Avui, l’incivisme 
té un altra cara: no respectar les restriccions 
imposades per la pandèmia i les greus 
conseqüències que això pot comportar.

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Avui l’incivisme 
té una altra cara: no 

respectar les restriccions 
imposades per la pandèmia 

pot comportar greus 
conseqüències
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El Ple aprova les 
festes locals per 
a l’any 2022

Governació

El divendres 25 de juny es van signar els 
documents de cessió de diferents materials 
per part del riudomenc Xavier Fortuny Torres 
a l’Ajuntament de Riudoms. Es tracta del dret 
de reg del sindicat del pantà de Riudecanyes a 
nom de Francisco Gaudí Serra, pare d’Antoni 
Gaudí, de data 3 d’octubre de 1911, i del 
conjunt de compassos que van formar part 
del taller de Gaudí a la Sagrada Família.

L’acte de signatura, presenciat per 
l’alcalde Sergi Pedret en representació de 
l’Ajuntament, va tenir lloc al menjador de la 
Casa Pairal d’Antoni Gaudí, coincidint amb el 
169è aniversari del naixement de l’arquitecte.
 

Xavier Fortuny cedeix materials per 
a la Casa Pairal d’Antoni Gaudí

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Riudoms, 
que va tenir lloc el 15 de juliol, va aprovar el 
dilluns 25 de juliol de 2022, festa major de 
Sant Jaume, i el dilluns 28 de novembre de 
2022, festa del Beat Bonaventura Gran, com 
a festes locals per al 2022. 

Trasllat temporal de 
l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania

A partir del dimarts 3 d’agost, l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament 
s’ubicarà temporalment a la sala d’actes de 
la Casa de Cultura, mentre durin els treballs 
d’adequació i remodelació de l’entrada de la 
casa de la vila. 
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Governació Serveis Públics

Reunió amb els 
veïns de l’EDAR

L’alcalde Sergi Pedret i el regidor de Serveis 
Públics Josep M. Bages van fer una visita, amb 
els tècnics del projecte, per explicar l’estat de 
les obres d’ampliació de l’Estació Depuradora 
de Riudoms als veïns i veïnes de La Sort.

Millores al camp 
de futbol

La Brigada 
Municipal 
replanta arbres 
a diferents 
espais del poble

A principis del mes juny, es van realitzar les 
obres de tancament de la graderia del camp 
de futbol de les instal·lacions esportives de 
Riudoms per tal de protegir el públic tant del 
sol com de les inclemències del temps. 

La Brigada Municipal ha plantat diferents tipus 
d’arbres en carrers i espais verds del municipi 
com són palmeres al carrer de Salvador Espriu 
i magnòlies i washintònies a la zona verda del 
costat de la Biblioteca Antoni Gaudí. 

Aquest arbrat és una donació de l’empresa 
instal·lada a Riudoms, Costa Concentrados 
Levantinos.
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Riudoms se suma a la 
commemoració del Dia LGBTI

Igualtat

Riudoms va commemorar el Dia internacional de l’orgull LGBTI amb actes que van tenir lloc 
el dilluns 28 de juny. Al matí, alguns regidors del consistori van llegir el Manifest a la plaça de 
l’Om. A la tarda, es va llegir a la plaça de l’Església, on també un grup de persones voluntàries 
va pintar un pas de vianants amb els colors de la bandera LGBTI. 

Benestar Social

Una trentena de dones finalitzen 
el curs de primera acollida

L’alcalde Sergi Pedret i la regidora de Benestar Social, Judit Albesa, van entregar els certificats 
del curs “Empoderament de dones migrades”, que el Consell Comarcal del Baix Camp ha fet a 
Riudoms, a una trentena d’alumnes que han finalitzat aquesta formació de Primera Acollida.
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Salut

La Regidoria de Joventut i la Regidoria 
de Salut de l’Ajuntament de Riudoms, 
coordinades amb l’ABS Riudoms i el Col·legi 
Oficial de Psicòlegs, han posat en marxa la 
campanya de sensibilització «Trenquem el 
silenci» per facilitar recursos al jovent, a les 
famílies o al seu entorn perquè puguin saber 
com i on demanar l’ajuda necessària i per 
trencar el silenci de les malalties mentals i 
el malestar emocional.

Per tal de fer difusió, s’ha elaborat un vídeo 
divulgatiu que ha rebut el suport del grup 
musical Segonamà, en el qual els seus membres 
són els protagonistes de la campanya.

Joventut llança una campanya 
de salut emocional

Les entitats locals es formen 
en Suport Vital Bàsic i DEA

En el marc del projecte per convertir Riudoms en un municipi cardioprotegit que l’Ajuntament 
està realitzant amb el CFIS de la Universitat Rovira i Virgili, durant el mes de juliol s’han 
realitzat quatre sessions de formació destinades a membres d’entitats locals. Es tracta d’una 
formació sobre Suport Vital Bàsic i com utilitzar un DEA en cas d’emergència cardiorespiratòria. 
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Més d’un centenar d’infants i joves 
participen en l’Escola de Lleure 2021

Del 28 de juny al 30 de juliol, un total de 119 infants i joves d’entre 3 i 12 anys han participat 
a l’Escola de Lleure. Les activitats han girat al voltant de centres d’interès que els ha portat 
a viatjar per diferents països i per altres èpoques i, a més, han celebrat unes olimpíades. 
També han realitzat visites culturals a altres equipaments municipals com són la Casa Pairal 
d’Antoni Gaudí, l’Espai Històric Cultural “La cisterna vella” i la Biblioteca Antoni Gaudí. 

Joventut

Es programen caminades pel terme 
municipal durant el juliol

La Regidoria d’Esports, en col·laboració amb Amics de Riudoms, ha programat tres caminades 
que han tingut lloc els divendres de juliol al vespre. Les sortides s’han realitzat pels camins 
del terme municipal i s’han adreçat a totes les edats. 

Esports
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L’Ajuntament ha posat a disposició un espai 
municipal d’emprenedoria adreçat a empreses, 
autònoms i persones emprenedores.

El nou “Espai Coworking Riudoms” és un 
espai obert de treball que permetrà que 
professionals, emprenedors i empreses de 
diferents sectors puguin desenvolupar els 
seus projectes professionals i facilitar que 
puguin sorgir nous projectes conjunts.

Aquest servei ocuparà de manera temporal 
la primera planta de l’edifici “Espai Teatre” de 
l’antiga Llar de Jubilats, situat a la plaça de 
l’Església, fins que finalitzi l’adequació de la 
segona planta del Centre d’Entitats i Formació 
“Les Escoles Velles” que es destinarà a un 
espai de promoció econòmica.
 

L’Ajuntament ofereix un espai 
municipal per al coworking

Promoció Econòmica

Formació en continguts digitals 
per al comerç local
L’Ajuntament de Riudoms i la Cambra de 
Comerç de Reus van organitzar, el dijous 3 
de juny, 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” tenia com a objectiu donar 
eines als comerciants per aprendre a crear 
continguts de qualitat i una estratègia digital 
per aconseguir transmetre una imatge 
acurada del seu negoci. 

Una quinzena de persones van assistir a 
aquesta formació que es va fer al Centre 
d’Entitats i Formació “Les Escoles Velles”. 
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“La força d’uns orígens”, la nova 
experiència de la Casa Pairal

Promoció Turística

El dissabte 10 de juliol va tenir lloc un acte inaugural de les millores realitzades. 

L’Ajuntament va presentar, el dissabte 10 
de juliol, les millores que s’han realitzat en 
l’experiència de visita a la Casa Pairal d’Antoni 
Gaudí en els últims mesos.

Es tracta d’unes actuacions que aposten per 
una visita totalment immersiva que permet 
copsar en primera persona els orígens de 
l’arquitecte Gaudí vinculats a Riudoms. Sota 
l’eslògan «La força d’uns orígens», s’ofereix 
una experiència més enriquidora.

Un canvi conceptual i audiovisual

Les millores han consistit, d’una banda, en la 
redefinició conceptual dels diferents espais de 
la casa i en la manera com aquesta es presenta 
al públic que la visita. 

De l’altra, s’ha incorporat un mapping 
immersiu que fa especial èmfasi en els estímuls 
d’infantesa de Gaudí vinculats al poble. També 
s’ha equipat la casa amb audiovisuals i equips 
d’imatge, i s’han instal·lat vinils explicatius.

Els visitants descobriran el taller de caldereria 
i l’habitatge familiar de l’època, i podran 
contemplar l’exposició permanent de plànols 
d’algunes de les obres de Gaudí, obra de 
l’arquitecte japonès Hiroya Tanaka. També 
podran admirar la col·lecció de dibuixos originals 
dedicats a Gaudí de l’escultor Joan Matamala i 
Flotats, col·laborador de l’arquitecte i principal 
autor del grup escultòric de la façana del 
Naixement del Temple de la Sagrada Família, 
que tenen com a motiu principal la representació 
d’escenes quotidianes de la Sagrada Família de 
Natzaret.

A més, durant la visita es podran veure estris 
de dibuix, com són els compassos que van 
formar part del seu taller a la Sagrada Família 
i que van ser recuperats pels seus deixebles; 
l’esquela original que es va repartir el dia del 
funeral d’Antoni Gaudí a Barcelona; el títol Acció 
del Pantà de Riudecanyes del pare de Gaudí, 
Francesc Gaudí Serra, i que va heretar el seu 
fill; i l’escopeta original dels sometents armats 
de Riudoms als quals formava part Gaudí.
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Inmaculada
Parra
Hipólito

Regidora de 
l’àrea de 
Promoció Turística

Ens trobem en aquest moment, quasi 20 anys després 
d’haver vist la inauguració al 2002 de la Casa Pairal 
d’Antoni Gaudí, de com els nostres antecessors van  
recuperar i crear la casa convertint-la en un museu.
Al 2002, any Gaudí, es van invertir molts esforços 
en fer realitat que Riudoms fos un punt d’interès 
cultural per a les persones que volien conèixer la 
vida de l’arquitecte. 
Ara ha arribat el moment de continuar la feina que 
ells van iniciar, apostant pel turisme cultural basant-
nos en la figura de Gaudí i els seus orígens vinculats 
al nostre municipi.
Hem reformulat la visita de la casa, convertint-la 
en una experiència més immersiva, on reforcem “la 
força d’uns orígens”, on veiem la importància que 
va tenir la casa i Riudoms en la inspiració de Gaudí.
La visita s’ha convertit en un atractiu per a tots els 
públics, des dels infants que ja hem pogut veure les 
seves cares de felicitat en visitar-la fins a experts en 
Gaudí, dels que hem rebut felicitacions.
Hem donat a la casa un toc de modernisme 
audiovisual i hem ampliat continguts històrics 
gràcies a un gran disseny, sense perdre l’essència 
que ja tenia. 
S’ha col·locat una gran lona identificativa a la façana 
per reivindicar la importància de la casa.
Hem pogut fer aquesta nova aposta museística  
gràcies al suport de moltes persones que han 
dedicat esforços per fer realitat aquestes millores. 
Totes elles han dedicat amb molta estima la seva 
col·laboració, perquè es nota que estimen el seu 
poble, i han posat en pràctica la frase de Gaudí “pel 
meu poble tot”. Aquesta implicació emocional es 
nota en el resultat positiu de les seves aportacions.
Us convido a reviure la visita de la Casa Pairal 
d’Antoni Gaudí tots els diumenges d’estiu.

La Casa Pairal d’Antoni Gaudí 
presenta un aspecte renovat 
que posa èmfasi en els orígens 
riudomencs de l’arquitecte

Reserva la teva visita a riudomsturisme.cat
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Les festes d’estiu se celebren 
adaptades a les mesures Covid-19

Festes
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Biblioteca Antoni Gaudí

La Biblioteca Antoni Gaudí ha ofert, durant 
el mes de juliol, el servei de bibliopiscina al 
Parc de Sant Antoni. Tots els dimecres a la 
tarda, les persones que s’hi han apropat han 
pogut consultar llibres i revistes per a totes 
les edats. 

El dimecres 30 de juny va tenir lloc, a la 
Biblioteca Antoni Gaudí, el tancament de la 
temporada 2020-2021 del Club de Lectura 
per a adults. En aquesta ocasió, es va fer una 
sessió especial sobre l’escriptor Miquel Llor a 
càrrec d’Espais Escrits. 

Servei de 
bibliopiscina

Cloenda del Club 
de Lectura

El Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar (CERAP) i l’Ajuntament de Riudoms 
han convocat la 31a edició dels Premis Arnau 
de Palomar en les modalitats d’Investigació, 
Recerca juvenil, Recull fotogràfic, Narrativa 
breu, Microrelats, Recull de poesia, Arts 
plàstiques i Instagramers. 

La dotació econòmica conjunta dels premis 
és de 7.000 euros i el termini de presentació 
de les propostes acaba l’1 d’octubre de 2021. 

Les bases es poden consultar a la pàgina 
web cerap.cat. 

Convocada la 31a edició dels 
Premis Arnau de Palomar

Cultura
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Alumnes de 
l’Institut col·laboren 
amb la Brigada

Alumnes de 4rt d’ESO de l’Aula Oberta de 
l’Institut Joan Guinjoan han col·laborat, durant 
els mesos d’abril i maig, en l’àrea de jardineria 
de la Brigada Municipal gràcies al conveni que 
tenen establert el consistori i el centre educatiu.

Biblioteca Antoni Gaudí

L’Escola Municipal de Música va oferir, el 22 de juny, un concert de final de curs per a les 
famílies dels i les alumnes al Teatre Auditori Casal Riudomenc. 

L’Escola de Música finalitza el curs 
amb un concert per a les famílies

Educació

Exposició de 
l’Escola Cavaller 
Arnau i Jobacasén

L’Ajuntament va col·laborar en l’exposició 
“Aprenent de la mà d’en Jobacasén” que 
l’artista riudomenc va realitzar amb els 
alumnes de P5 de l’Escola Cavaller Arnau i 
que es va poder visitar durant el mes de juny. 
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Una de les qüestions que sempre han ocupat al Govern Municipal és la planificació del 
model de poble que volem. Per decidir els passos que cal fer dia a dia, any rere any, 
legislatura a legislatura, és necessari tenir una visió global i de mig i llarg termini de 
com es vol ser com a poble. Cada municipi té la seva pròpia identitat, la qual ve definida 
per les pròpies persones que l’habiten, la seva manera de viure, de fer i de ser. A més 
però, les decisions polítiques que es prenen des de l’Ajuntament hi tenen també un paper 
rellevant. 

Els diferents governs municipals de les últimes dècades han treballat per transformar 
Riudoms en un poble equipat i amb una oferta de serveis i equipaments àmplia i amb 

capacitat de cobrir les necessitats de tots els veïns i veïnes. En paral·lel, i sobretot en el 
moment de creixement del poble durant el final dels anys 90 i els primers anys d’aquest 
segle, sempre es va planificar la urbanització de Riudoms pensant en un poble on viure-
hi amb bona qualitat de vida, prop del medi rural i alhora prop de ciutats que ofereixen 
altres serveis complementaris. 

Però els anys passen i les prioritats, tant a nivell global com a nivell municipal, estan 
subjectes a l’avanç de la societat. Riudoms, que compta amb una planificació urbanística 
dissenyada a principis dels anys 90, s’ha d’ajustar a les necessitats de l’actualitat. I és 
precisament en aquesta línia que l’equip de Govern de Junts per Riudoms ha començat 

Quan escrivim aquest article fa dos anys que es va constituir l’actual Ajuntament de 
Riudoms i hi ha una cosa que els regidors d’Esquerra us volem dir: ens agrada treballar 
per a vosaltres! Us ho diem perquè ho sentim així. Cada dia sou més els que ens atureu 
pel carrer, els que ens truqueu o els que ens escriviu a les xarxes per fer-nos arribar 
propostes, problemes que viviu o heu detectat, idees de futur, etc. 

Ho vam deixar clar des del primer dia: estem al servei de Riudoms. És evident que no 
formem part del govern municipal, però també ho és que treballem per millorar el nostre 
poble. Fem memòria.

1. La ràpida reacció i informació que vam donar durant els aiguats d’octubre de 2019.

2. La feina feta amb els veïns per acabar amb les males olors de la depuradora i aconseguir 
que s’ampliï.
3. Les moltes propostes per resoldre petits problemes: un pas de vianants que falta, un 
mirall de trànsit que caldria posar, llocs on els cotxes corren massa, uns microtalls de 
llum repetitius, etc.
4. La mà estesa al govern durant aquests dos anys i, sobretot, durant la pandèmia. Ens 
hem ofert moltes vegades per treballar conjuntament projectes concrets.
5. Les reclamacions per ampliar la Guàrdia Urbana i posar ordre a la presència de parcs 
solars a Riudoms.
6. L’aposta social que Riudoms necessita: un Pla Local d’Habitatge i aplicar la tarifació 
social a la llar d’infants.

El Riudoms que volem

Opinió dels Grups Municipals

Ens agrada treballar per a vosaltres!

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. 

Cada 28 de juny (dia de l’Orgull lèsbic, gai, transsexual, bisexual, intersexual o qualsevol 
opció sexual) així com cada 26 d’abril (dia de la visibilitat lèsbica), l’Ajuntament i totes 
les institucions del país fem actes per recordar que a diari es vulneren drets d’aquests 
col·lectius i que cal continuar defensant-los des del món polític.

Aquestes accions serveixen per normalitzar les diferents opcions sexuals de la nostra 
societat i continuen sent necessàries a dia d’avui. Ara bé, no només ens podem quedar 
amb accions simbòliques i amb diades reivindicatives per tenir la consciència tranquil·la. 
Els drets de les persones LGTBI+ els hem de defensar tots els dies de l’any. A més 
l’Ajuntament ha de donar molt més protagonisme a les persones implicades durant 

l’organització d’aquests actes.

La CUP fem un emplaçament a totes les forces polítiques del Ple perquè ens arromanguem 
i treballem plegades per fer tot el que estigui a les nostres mans per millorar la situació 
del col·lectiu LGTBI+ al nostre poble. Som autocrítiques i en aquest primer tram de 
legislatura considerem que els grups polítics no hem treballat a fons aquesta qüestió.

Són necessàries polítiques actives de normalització, que vagin més enllà de pintar un 
pas de vianants o penjar una bandera (que hauria de ser ben visible al balcó principal de 
l’ajuntament).

Per un Riudoms lliure de LGTBI+fòbia
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capacitat de cobrir les necessitats de tots els veïns i veïnes. En paral·lel, i sobretot en el 
moment de creixement del poble durant el final dels anys 90 i els primers anys d’aquest 
segle, sempre es va planificar la urbanització de Riudoms pensant en un poble on viure-
hi amb bona qualitat de vida, prop del medi rural i alhora prop de ciutats que ofereixen 
altres serveis complementaris. 

Però els anys passen i les prioritats, tant a nivell global com a nivell municipal, estan 
subjectes a l’avanç de la societat. Riudoms, que compta amb una planificació urbanística 
dissenyada a principis dels anys 90, s’ha d’ajustar a les necessitats de l’actualitat. I és 
precisament en aquesta línia que l’equip de Govern de Junts per Riudoms ha començat 

a treballar els últims mesos. Cal repensar el model de poble que volem i cal fer-ho entre 
tots els riudomencs i totes les riudomenques. 

Amb aquest objectiu, en els propers mesos el Govern té previst iniciar processos de 
participació ciutadana per escoltar a la població i poder així compartir inquietuds, 
propostes, idees i perspectives sobre el Riudoms que volem. Només així, definint 
conjuntament el model de poble que imaginem, podrem continuar tenint el Riudoms que 
ens identifica i ens caracteritza. 

Grup Municipal de la CUP-Amunt

2. La feina feta amb els veïns per acabar amb les males olors de la depuradora i aconseguir 
que s’ampliï.
3. Les moltes propostes per resoldre petits problemes: un pas de vianants que falta, un 
mirall de trànsit que caldria posar, llocs on els cotxes corren massa, uns microtalls de 
llum repetitius, etc.
4. La mà estesa al govern durant aquests dos anys i, sobretot, durant la pandèmia. Ens 
hem ofert moltes vegades per treballar conjuntament projectes concrets.
5. Les reclamacions per ampliar la Guàrdia Urbana i posar ordre a la presència de parcs 
solars a Riudoms.
6. L’aposta social que Riudoms necessita: un Pla Local d’Habitatge i aplicar la tarifació 
social a la llar d’infants.

7. La promoció que hem fet del comerç local a les nostres xarxes socials i butlletins. 
8. La campanya que farem des de l’Ajuntament per fer visible la menstruació i la 
menopausa al nostre poble i que hem impulsat des d’Esquerra.
9. Les gestions exitoses per aconseguir suport econòmic de la Diputació per a l’equip 
femení del CD Riudoms.
10. I quan ha calgut també hem alertat d’allò que el govern no fa bé: despeses que 
no són prioritàries, massa lentitud a l’hora d’aplicar mesures socials atrevides, diners 
malgastats en publicitat d’autobombo, etc.

En definitiva, estem al vostre servei i al de Riudoms.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per RiudomsEl Riudoms que volem

Ens agrada treballar per a vosaltres!

l’organització d’aquests actes.

La CUP fem un emplaçament a totes les forces polítiques del Ple perquè ens arromanguem 
i treballem plegades per fer tot el que estigui a les nostres mans per millorar la situació 
del col·lectiu LGTBI+ al nostre poble. Som autocrítiques i en aquest primer tram de 
legislatura considerem que els grups polítics no hem treballat a fons aquesta qüestió.

Són necessàries polítiques actives de normalització, que vagin més enllà de pintar un 
pas de vianants o penjar una bandera (que hauria de ser ben visible al balcó principal de 
l’ajuntament).

Cal realitzar accions de conscienciació i educació entre la població, ja que avui dia 
continuen existint l’homofòbia, la transfòbia i la resta de fòbies. Les persones LGTBI+ 
continuen sent les persones que pateixen més agressions amb violència. Hem d’explicar 
a tothom del nostre entorn que qualsevol opció sexual és tan vàlida com qualsevol altra.

Treballant per reconèixer els drets de les persones LGTBI+ i normalitzant la seva situació 
farem un pas més per combatre la discriminació que reben en la nostra societat, i així 
aconseguirem un poble més cohesionat, acollidor i democràtic.

Article entregat el 29 de juny de 2021.

Per un Riudoms lliure de LGTBI+fòbia
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Fa un any, en ple confinament, tots teníem clar que l’estiu ens passaria per alt. Que seria 
un estiu totalment diferent als que estàvem acostumats, i tothom ens dèiem que l’any 
vinent tornaria a la normalitat.

Aquest any vinent ha arribat i si bé la situació semblava haver millorat, potser degut a la 
capacitat d’adaptació del humans, les dades sanitàries del moment no ho indiquen així. 

Durant la primera part d’estiu, respectant totes les mesures establertes i amb la respon-
sabilitat de tots, hem pogut celebrar la  Festa de Barris i la Festa Major en un format molt 
diferent al que estàvem acostumats. Un format dissenyat per garantir la seguretat de les 

persones assistents als actes, però que ha comportat un esforç addicional tant per part 
del personal tècnic de l’Ajuntament com per l’Equip de Govern, ja que el compliment de la 
normativa ha obligat a redissenyar els espais on s’han efectuat els actes festius.

És per això que volem agrair a tots aquells que han fet possible que, malgrat les dificul-
tats, hàgim pogut gaudir d’aquestes festes. A l’Associació de Barris i a totes les entitats 
culturals i festives de Riudoms que han fet possible una nova Festa Major de Sant Jaume. 
I un especial agraïment a tots els veïns i veïnes de Riudoms per la seva participació i la 
seva comprensió davant d’una situació que, tot i no ser nova, encara ens sorprèn.

Escrivim aquest article a finals de juliol i ho fem amb dos temes sobre la taula. El primer: 
la Festa Major de Sant Jaume, que just s’ha acabat. Ha estat de petit format i feta amb 
cautela i públic assegut, però malgrat això ha servit per retrobar-nos i celebrar que hi 
som després d’un any llarg de pandèmia.

És cert que no tothom ho veu així, però considerem que calia fer poble i contribuir a la 
salut emocional. Per això, tots els grups polítics hem donat suport a la seva celebració. 
Ha estat un goig veure les ganes de les entitats de tornar a sortir al carrer. Un 10 per a 
totes elles! Celebrem que el govern municipal decidís tirar endavant la Festa Major.

Tanmateix, el govern s’equivoca en una cosa. Per tirar endavant la Festa Major cal un cop 
de mà de tothom. De fet, vam poder veure els regidors de govern repartint entrades dels 
espectacles a la parada de la plaça de l’Església. Ara bé, quan els regidors d’Esquerra 
ens vam oferir per fer això o pel que calgués, no van voler saber res de les nostres ganes 
de col·laborar. Ha passat altres vegades i per això ara en volem deixar constància. És 
una llàstima, sobretot si tenim en compte que el govern diu textualment que “junts fem 
vibrar la Festa Major”.

Per cert, a diferència de la Festa Major, el que sí que ha calgut suspendre és la Fira. El 

En els darrers anys la problemàtica de l’incivisme, especialment relacionada amb la gestió 
de la brossa i els abocaments incontrolats, ha sigut un problema creixent al municipi. 
Ho constatem massa sovint, i ens arriben queixes de moltes veïnes respecte aquesta 
problemàtica.

La zona esportiva n’era fins fa poc l’exemple més clar, tot i que les situacions d’incivisme 
es van repetint també en altres zones del poble. De fet la problemàtica de la zona 
esportiva ara s’ha traslladat al final del C/Salvador Espriu.

Malauradament aquestes accions incíviques produeixen un efecte “crida”, ja que si una 
zona de contenidors està bruta, d’altres persones realitzen la mateixa conducta incívica, 

acumulant així més deixalles.

L’Ajuntament és conscient del problema. De fet l’Alcalde ho va comentar en el darrer Ple. 
Tot i així, considerem que l’equip de govern s’ha oblidat de dur a terme les accions més 
senzilles i essencials que tenim a disposició.

Les nostres propostes per alleugerir aquesta problemàtica són:

- Col·locar cartells a totes les zones de contenidors on s’anunciï la sanció davant accions 
incíviques; ara mateix aquests cartells no són a tot arreu. També cal incorporar, en 
diferents idiomes, cartells informatius sobre l’horari de la Deixalleria i el servei de 

I........ Un altre estiu

Opinió dels Grups Municipals

Entre Festa Major i reductors de velocitat

Incivisme als contenidors: accions amb un cost reduït

Nota de la redacció: per aquest número, no s’ha rebut l’article d’aquest grup 
municipal, per la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte. 
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persones assistents als actes, però que ha comportat un esforç addicional tant per part 
del personal tècnic de l’Ajuntament com per l’Equip de Govern, ja que el compliment de la 
normativa ha obligat a redissenyar els espais on s’han efectuat els actes festius.

És per això que volem agrair a tots aquells que han fet possible que, malgrat les dificul-
tats, hàgim pogut gaudir d’aquestes festes. A l’Associació de Barris i a totes les entitats 
culturals i festives de Riudoms que han fet possible una nova Festa Major de Sant Jaume. 
I un especial agraïment a tots els veïns i veïnes de Riudoms per la seva participació i la 
seva comprensió davant d’una situació que, tot i no ser nova, encara ens sorprèn.

Malauradament però, per segon any consecutiu, s’ha hagut de suspendre la Fira. La Fira 
és un esdeveniment que es basa en la mobilitat i la interacció entre visitants i expositors. 
I aquesta interacció és precisament la que les autoritats sanitàries recomanen evitar. Per 
això, per garantir la seguretat de les persones, l’Equip de Govern i el Comitè Organitzador 
han decidit suspendre la edició de la Fira de l’Avellana 2021. 

Des de el nostre Grup Municipal, volem fer arribar el nostre agraïment a totes aquelles 
persones que d’una manera o altra han assumit les responsabilitat de garantir en tot 
moment la seguretat de les persones.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Tanmateix, el govern s’equivoca en una cosa. Per tirar endavant la Festa Major cal un cop 
de mà de tothom. De fet, vam poder veure els regidors de govern repartint entrades dels 
espectacles a la parada de la plaça de l’Església. Ara bé, quan els regidors d’Esquerra 
ens vam oferir per fer això o pel que calgués, no van voler saber res de les nostres ganes 
de col·laborar. Ha passat altres vegades i per això ara en volem deixar constància. És 
una llàstima, sobretot si tenim en compte que el govern diu textualment que “junts fem 
vibrar la Festa Major”.

Per cert, a diferència de la Festa Major, el que sí que ha calgut suspendre és la Fira. El 

seu format és molt diferent i implica passejar, degustar i aturar-se en paradetes, cosa 
que pot generar situacions que en el moment d’escriure aquest article no es recomanen.

I el segon tema a comentar: els darrers mesos, des d’Esquerra hem posat el focus en 
un grapat de carrers de Riudoms on cal millorar la mobilitat i seguretat. Un d’ells és el 
punt on toquen els carrers St Vicenç i St Julià, on es corre molt. Finalment, el govern hi 
ha posat un reductor de velocitat, però és d’una contundència segurament excessiva, 
sobretot per a la maquinària agrícola. La culpa no és de la brigada, sinó que cal que el 
govern plantegi solucions més bones i que no perjudiquin a ningú.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal de Junts per Riudoms

Grup Municipal del PSC-CP

acumulant així més deixalles.

L’Ajuntament és conscient del problema. De fet l’Alcalde ho va comentar en el darrer Ple. 
Tot i així, considerem que l’equip de govern s’ha oblidat de dur a terme les accions més 
senzilles i essencials que tenim a disposició.

Les nostres propostes per alleugerir aquesta problemàtica són:

- Col·locar cartells a totes les zones de contenidors on s’anunciï la sanció davant accions 
incíviques; ara mateix aquests cartells no són a tot arreu. També cal incorporar, en 
diferents idiomes, cartells informatius sobre l’horari de la Deixalleria i el servei de 

recollida d’objectes voluminosos. Aquests serveis no són prou coneguts per gran 
part de la ciutadania i precisament molts abocaments incontrolats són de voluminosos.
- Posar aquesta informació ben visible al Butlletí d’Informació Municipal (anys 
enrere ja es feia així), a la web de l’Ajuntament i a les xarxes socials.
- Vetllar per tal que el servei funcioni adequadament, evitant que els contenidors 
s’omplin ràpidament ja que aquest fet desincentiva la ciutadania a fer les coses ben 
fetes. Per això també és necessari seguir fent campanyes per a la reducció de residus 
i per a conscienciar i abandonar les conductes incíviques.

Article entregat el 27 de juliol de 2021.

I........ Un altre estiu

Entre Festa Major i reductors de velocitat

Incivisme als contenidors: accions amb un cost reduït
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