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Tornarem al carrer
Escrit de l’Alcalde

A Riudoms som de carrer. 
A Riudoms ens agrada 
sortir de casa i saludar-
nos quan ens creuem pel 
carrer amb els veïns i 
veïnes o inclús aturar-nos 
a fer tertúlia amb aquelles 
persones més properes a 
nosaltres. 

Així hem crescut al nostre poble. I així ens 
agrada viure-hi. 

Des que vaig començar 
com a regidor a 
l’Ajuntament de 
Riudoms, i encara més 
des que soc alcalde, 
sempre he prioritzat 
aquesta proximitat a 
peu de carrer per poder 
copsar les necessitats 
dels riudomencs i 
riudomenques. M’agrada 
poder estar al vostre 
servei parlant amb 
vosaltres, recollint les 
vostres observacions, preocupacions i 
propostes de millora. Perquè precisament, 
tot allò que em pugueu explicar és el motor 
que fa tirar endavant el nostre poble. El 
poble ens l’estimem tots i totes. I l’objectiu 
de fer un Riudoms millor és compartit entre 
tothom que ens l’estimem. 

Tenint un objectiu comú, l’únic que cal és 
aprofitar aquests espais i moments de 
compartir sensacions i idees. I després, 
treballar per fer-les realitat és la feina de 
l’equip de Govern i que no ha deixat de 
fer en cap moment malgrat la inesperada 
situació sanitària que hem viscut els últims 
anys. Però compartir sensacions i idees és 
feina de totes les persones que apreciem i 
estimem el nostre poble. 

En converses que he anant tenint amb 
vosaltres darrerament, ara que ens 

comencem a tornar a 
trobar més pels carrers, 
hem coincidit en què la 
pandèmia ens ha robat 
aquests moments de 
compartir objectius per 
Riudoms. 

Però ara que sembla 
que la situació comença 
a deixar que ens 
retrobem. Aprofitem, 
doncs, aquesta 
proximitat que un poble 

com Riudoms ens permet tenir. 

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Sempre he prioritzat 
aquesta proximitat a 

peu de carrer per poder 
copsar les necessitats 

dels riudomencs i 
riudomenques

Saps que l’Ajuntament de 
Riudoms té un canal 
a Youtube?

• Plens municipals
• Emissions en directe
• Campanyes

SUBSCRIU-T’Hi!
riudoms.cat/youtube
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S’aprova la retirada 
del monument 
dedicat als caiguts

L’exconseller de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, va 
visitar Riudoms el dissabte 7 d’agost. 

L’alcalde Sergi Pedret, juntament amb els 
regidors i les regidores del consistori, van 
rebre’l al Saló de Plens de l’Ajuntament on 
Rull va signar el Llibre d’Honor. 

Tot seguit, es va dirigir al Parc de Sant 
Antoni per assistir a la trobada setmanal 
que organitzen el col·lectiu Avis i Àvies de 
Riudoms per la llibertat. 
 

L’exconseller Josep Rull visita 
Riudoms

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Riudoms, 
que va tenir lloc el 16 de setembre, va 
aprovar per unanimitat i a petició del grup 
municipal de la CUP la retirada del monument 
als caiguts situat, actualment, a la part nova 
del Cementiri Municipal. 

L’Ajuntament amb 
el Dia Mundial de 
l’Alzheimer

L’Ajuntament va solidaritzar-se amb el Dia 
Mundial de l’Alzheimer posant, el dimarts 21 
de setembre, el llaç de color verd al balcó de la 
casa de la vila per sensibilitzar sobre aquesta 
malaltia i demanar el suport i la solidaritat de 
la població i les institucions.

Governació
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Serveis Públics

Reunió amb veïns 
de l’Av. Catalunya

L’Ajuntament es va reunir amb els veïns i les 
veïnes de l’entorn de l’avinguda de Catalunya 
i el carrer Baltasar de Toda i Tàpies per fer la 
proposta de canvis de circulació en aquests 
carrers i millorar així la seguretat.

Millores del 
cablejat telefònic

Tractament contra 
els mosquits

La Brigada Municipal iniciarà en els pròxims 
mesos els primers treballs per soterrar el 
cablejat de la Urbanització Molí d’en Marc, 
tasca que anirà a càrrec de l’empresa de 
telefonia que proporciona el servei. 

La Brigada Municipal va intensificar a finals 
d’agost les accions contra la proliferació del 
mosquit. En concret, es va aplicar el tractament 
a tots els embornals de la via pública.

La Brigada Municipal ha realitzat durant els 
mesos d’estiu el manteniment i asfaltat dels 
camins municipals així com d’altres zones 
d’aparcament del municipi.

Treballs en els 
camins municipals
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L’Ajuntament instal·larà panells 
fotovoltaics en equipaments

Medi Ambient

L’Ajuntament de Riudoms preveu realitzar 
properament una instal·lació de panells 
fotovoltaics a la coberta de l’Escola Beat 
Bonaventura per tal de cobrir el consum elèctric 
de l’equipament amb producció fotovoltaica.

La instal·lació es mantindrà connectada a 
la xarxa ja que, tot i que es preveu cobrir 
la totalitat del consum anual del centre 
mitjançant la producció d’energia fotovoltaica, 
la variació entre les corbes de producció i 
consum implicarà consumir part d’energia 
elèctrica de la xarxa i, alhora, bolcar part de 
l’energia elèctrica produïda a la xarxa quan la 
producció sigui superior al consum.

Riudoms revalida les 3 flors d’honor 
en el certamen Viles Florides
El moviment Viles Florides, promogut per la 
Confederació d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya (CHOC), va lliurar les Flors d’Honor 
2021 en un acte que va tenir lloc el divendres 
17 de setembre.

En aquesta edició, Riudoms va ser guardonada 
amb 3 Flors d’Honor en reconeixement pel seu 
treball de transformació dels espais públics 
a través de l’enjardinament i la millora dels 
espais verds.

L’alcalde Sergi Pedret i el regidor de Serveis 
Públics Josep M. Bages van assistir a la gala 
per recollir el guardó. 

A més, l’ús d’aquesta energia permetrà estalviar aproximadament prop de 15 tones anuals 
d’emissions de CO2. Aquesta és una de les accions que el Govern Municipal impulsa amb 
l’objectiu d’apostar, cada vegada més, per l’energia sostenible, contribuint així a frenar el canvi 
climàtic i a tenir cura del planeta.
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Teatre Auditori

El Teatre Auditori Casal Riudomenc va presentar, 
el divendres 17 de setembre, la programació 
d’arts escèniques de la temporada 2021-2022 
que arrenca aquesta tardor.

La presentació va tenir lloc a l’escenari 
del mateix teatre i va comptar amb les 
intervencions de l’alcalde Sergi Pedret i del 
gestor cultural del teatre, Carles Gispert, així 
com amb l’assistència de diversos mitjans de 
comunicació del territori.

Catorze propostes d’arts escèniques 
configuren la temporada 2021-2022

El Teatre Auditori presenta la 
programació de la nova temporada

La temporada 2021-2022 comptarà amb un 
total de 14 espectacles de teatre, de teatre 
de públic familiar, música i de caràcter 
multidisciplinar que inclou dansa, audiovisual, 
música i teatre.

L’espectacle que donarà el tret de sortida 
a la nova temporada serà el concert de Pep 
Gimeno «Botifarra» que presentarà el seu 
treball “Arrels” el diumenge 24 d’octubre, 
en el marc del Festival Accents, i finalitzarà 
el mes de maig amb la presentació de l’últim 
disc de Cris Juanico, “Salpols”. La programació 
es pot consultar a www.casalriudomenc.cat/
programacio. 

A més de la programació pròpia, el Teatre Auditori col·labora amb les entitats locals d’arts 
escèniques cedint els espais per a les seves representacions. A la mateixa vegada, ofereix 
propostes teatrals per als centres educatius de Riudoms i pobles del voltant. 

Les entrades per als espectacles ja estan a la venda

Les entrades per als espectacles es poden comprar des del 16 de setembre, tant a la taquilla 
del teatre (de les 18 h a les 20 h, els dijous no festius) com a través del web casalriudomenc.
cat/compra-dentrades.
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L’Ajuntament millora els carrers 
i els equipaments municipals

Urbanisme

El mes de setembre ha començat la remodelació dels carrers del Barri Ferrant. 

En els darrers mesos, l’Ajuntament de Riudoms 
ha iniciat la remodelació de diversos carrers 
del municipi per tal d’adequar-los i facilitar la 
circulació de vianants i de vehicles.

D’una banda, s’han finalitzat els treballs de 
millora de les xarxes i la pavimentació del carrer 
de les Galanes inclòs el tram de la plaça Mare 
Cèlia fins a l’inici del carrer de Sant Antoni. 
Les obres han permès renovar la instal·lació 
d’abastament d’aigua potable, així com les 
escomeses de la xarxa d’aigües residuals de les 
cases i la xarxa de recollida d’aigües pluvials. 
A més, la nova pavimentació deixa un traçat 
del carrer amb plataforma única que suprimeix 
les barreres arquitectòniques.

De l’altra, aquest mes de setembre s’han iniciat 
les obres de millora de les xarxes d’aigua, 
clavegueram i pluvials, i la pavimentació 
dels carrers del Barri Ferrant que quedaven 
pendents de remodelar d’aquesta zona. Es 
tracta del carrer Borges del Camp, el carrer 
Ferrant i les dues travessies que uneixen el 
carrer Mont-roig amb el barranc. 
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Jordi
Domingo
Ferré

Regidor de 
l’àrea d’Urbanisme

Després de la primera meitat de la legislatura, que 
s’ha dedicat a planificar els diferents projectes per 
adequar la via pública i els equipaments municipals 
que proposàvem al nostre programa electoral, ha 
arribat el moment d’iniciar les obres per a fer-ho 
realitat. 
És per això que en els últims mesos ja hem pogut 
veure l’adequació del carrer de les Galanes dins el 
pla de millora del nucli antic del nostre poble, que ja 
es va començar fa uns anys. Properament, i també 
en aquesta línia, finalitzarem els carrers que encara 
estan pendents d’arranjar dins el nucli antic, com 
el tram de la Raval de Sant Francesc i la Travessia 
Maragall, o el tram encara amb llambordes de la 
Muralla de la Font Nova. 
En paral·lel, s’han iniciat ja les obres dels carrers que 
faltaven per adequar del Barri Ferrant, amb l’objectiu 
d’ampliar les voreres i millorar així tant la circulació 
de vianants com de vehicles. 
Els projectes d’obres que es duen a terme al nostre 
poble es fan pensant amb les persones. Una mostra 
n’és l’adequació de l’entrada de la Casa de la Vila, 
que ja s’ha iniciat a fi de millorar l’accessibilitat 
eliminant barreres arquitectòniques. Per altra banda, 
estem començant la construcció d’una segona pista 
de tennis a les instal·lacions esportives per continuar 
cobrint les necessitats de la demanda esportiva dels 
riudomencs i riudomenques. 
I finalment, un dels propers projectes més ambiciosos 
del proper any és l’adequació de la segona planta 
de l’edifici de Les Escoles Velles, on s’hi ubicarà una 
espai de dinamització econòmica, ampliant també les 
zones d’aquest equipament, destinat majoritàriament 
a les entitats locals. 
El Govern estem al servei de les persones, per això 
tenim un objectiu clar: millorar les instal·lacions 
perquè donin resposta a les necessitats de tothom.

Millores a diverses instal·lacions 
municipals

El mes d’octubre s’han iniciat les obres de 
construcció d’una segona pista de tennis a 
les instal·lacions esportives d’acord amb la 
demanda del servei.

La nova pista, que es construirà al costat de 
l’actual, tindrà un paviment de gespa artificial 
d’alta qualitat de tipus fibril·lat amb sorra 
de quars amb un 97% de silici i quedarà 
il·luminada mitjançant projectors amb focus 
LED. Es preveu que els treballs es realitzin en 
un termini de 3 mesos.

D’altra banda, les obres de millora de 
l’accessibilitat a la casa de la vila es troben en 
una fase avançada i es preveu que finalitzin 
aquesta tardor. Mentrestant, l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania es troba ubicada 
temporalment a la Casa de Cultura, al carrer 
del Beat Bonaventura, 73. 
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Riudoms participa en el programa 
Gastromòbil de Canal Reus TV
La gastronomia de Riudoms estarà present 
durant aquesta tardor en el programa 
Gastromòbil de Canal Reus TV de la mà de 
cuiners i pastissers del municipi així com de 
productes locals. 

Els programes han comptat amb la 
col·laboració del cuiner Albert Estivill, de la 
Pizzeria Capricci; del pastisser Adan Sáez, 
de la pastisseria Xocosave; del cuiner 
Jaume Solé, xef executiu de Port Aventura; 
i del cuiner Moha Quach, del Restaurant 
El Terrat de Tarragona, qui cuina amb 
productes de Riudoms. 

Promoció Municipal

La Casa Pairal, 
protagonista 
a Argentina

El dissabte 25 de setembre, la Casa Pairal 
d’Antoni Gaudí va ser la protagonista 
d’unes jornades organitzades pel Casal dels 
Països Catalans de La Plata a Argentina. El 
riudomenc Guillem Molons, guia de la Casa 
Pairal, va fer-ne l’exposició. 

Cinefòrum  amb 
motiu del Dia de 
l’Alzheimer

La Residència L’Onada, conjuntament amb 
l’Ajuntament, van organitzar un cinefòrum, el 
dimarts 28 de setembre, amb motiu del Dia 
Internacional de l’Alzheimer. Les persones 
assistents van poder veure la pel·lícula “Un 
amigo para Frank”. 

Promoció Turística Gent Gran
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La Regidoria de Promoció Municipal va 
presentar, el dimecres 22 de setembre, el 
nou marketplace “Compro a Riudoms”, una 
plataforma digital que recull tota la xarxa 
de comerços i serveis de proximitat que 
s’ofereixen a Riudoms. 

Els objectius d’aquest nou espai comercial 
virtual són, d’una banda, agrupar en un 
mateix aparador tots els comerços i serveis 
del municipi i, per tant, donar-los més 
visibilitat i promoció sota una mateixa marca; 
i de l’altra donar suport a la digitalització del 
teixit comercial adaptant-lo a la tendència 
actual de compra. Actualment, recull 
informació d’una cinquantena de comerços 
i s’hi accedeix a través de la pàgina web 
comproariudoms.com. 
 

Riudoms ja disposa d’un 
marketplace del comerç i serveis

Promoció Econòmica

S’entreguen els premis del Concurs 
de Cartells de la Fira de l’Avellana
L’Ajuntament va entregar, el dijous 5 d’agost 
en una acte al Saló de Plens, els premis 
del Concurs de Cartells de la 40a Fira de 
l’Avellana i 421a Fira de Sant Llorenç una 
vegada finalitzat el recompte de la votació 
popular. Els cartells guanyadors van ser:

• Primer Premi Absolut, dotat amb 500€, 
s’atorga al cartell “Vells temps” d’Anna 
Mas Galvañ.

• Primer Accèssit a l’Artista Local, dotat 
amb 200€, s’atorga a Marçal Ollé Bono pel 
cartell “La Llum de la Plegadora”

El cartell guanyador promocionarà la propera 
edició de la Fira de l’Avellana.

Gent Gran
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Riudoms celebra la Diada Nacional 
de Catalunya

Festes

L’acte institucional va tenir lloc el divendres 10 de setembre a la plaça de l’Església, on es van fer 
els parlaments oficials, la lectura del manifest, l’ofrena floral conjunta i la interpretació del Cant dels 
Segadors. El concert de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries previst inicialment per la Diada va tenir 
lloc el divendres 1 d’octubre a causa de les inclemències meteorològiques. 

El dijous 9 de setembre es va fer la presentació del 
treball de recerca “Homenatge a L’Om Televisió” a 
càrrec del seu autor Oriol Domingo.
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Esports

El Club Patí Riudoms va celebrar el 25è 
aniversari de la seva creació en un acte que 
va tenir lloc, el 19 de setembre, al Pavelló 
Municipal d’Esports. L’alcalde Sergi Pedret 
i la regidora d’Esports Inma Parra van 
participar en l’acte de commemoració que va 
organitzar l’entitat. 

L’Ajuntament ha instal·lat un nou marcador al 
Pavelló Municipal d’Esports per oferir un millor 
servei a les entitats esportives que fan ús de 
la pista interior. Aquest nou aparell permet 
retransmetre els esdeveniments esportius en 
streaming i reproduir vídeos, a més d’actuar 
com a marcador durant els partits.

El Club Patí 
celebra 25 anys

Nou marcador al 
Pavelló d’Esports

El dilluns 13 de setembre, els infants i 
joves de Riudoms van tornar a l’Escola 
Beat Bonaventura, l’Escola Cavaller Arnau i 
l’Institut Joan Guinjoan per donar inici al curs 
escolar 2021-2022.

També s’ha iniciat un nou curs acadèmic a la 
Llar d’Infants Picarols, on els més menuts hi 
van acudir amb les famílies per fer el procés 
d’adaptació durant els primers dies.

Així mateix, es va iniciar el curs a l’Escola 
Municipal de Música amb més d’un centenar 
d’alumnes matriculats.

Arrenca el curs 2021-2022 als 
centres educatius de Riudoms

Educació



14

Engranatges que fan funcionar el nostre poble

Opinió dels Grups Municipals

Treballant en tots els fronts

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. 

Tot i que la pandèmia ha accentuat considerablement les problemàtiques que pateixen 
les joves, aquesta mala situació fa molts anys que s’arrossega. Tothom s’omple la boca 
a l’hora de parlar del jovent, però sempre amb una mirada paternalista, sense tenir en 
compte un punt de vista intergeneracional, desconeixent la seva situació real.

La precarietat laboral, ser el constant punt de mira i la manca de perspectives de futur 
han provocat que la situació sigui insostenible i que la salut mental d’aquestes es vegi 
greument afectada.

Per posar números damunt la taula, actualment el suïcidi és la primera causa de mort no 
natural entre les joves (respecte l’any anterior, el 2021 la temptativa de suïcidi en joves 
de fins a 18 anys ha augmentat un 27%). A més a més, per tercer trimestre consecutiu, 
la taxa d’emancipació torna a ser la més baixa del segle segons l’Observatori català de 
la joventut.

Cal tenir una visió de la situació des d’un punt de vista econòmic, polític, social, moral 
i mental per tenir clar que es tracta d’una problemàtica estructural. Per tant, més que 
mai, cal prendre decisions urgents: dotar d’eines i recursos el jovent per tal de facilitar la 

Qui té en compte la salut del jovent? (El suïcidi, la mort invisible)

La realitat és que darrera de tot allò que funciona diàriament i que manté el poble en 
marxa, hi ha tota una feina, quasi sempre invisible, gràcies a la qual els serveis municipals 
funcionen i compleixen amb la seva funció.

Només pel fet d’estar acostumats a veure passar la màquina escombradora cada dia o els 
jardiners tenint cura de les zones verdes, trobar la Guàrdia Municipal regulant el trànsit 
a la sortida de l’escola o atenent a algun veí o veïna que l’han trucat per demanar ajuda, 
veure com els més petits entren cada matí a la Llar d’Infants o sentir alguna melodia 
sortir de les finestres de l’Escola de Música quan passem prop de la Plaça de l’Om, poder 
recollir un llibre a la Biblioteca Municipal, acudir a l’OAC a fer un tràmit administratiu 

personal o demanar hora per una pista de les instal·lacions esportives, potser no prenem 
consciència dels engranatges necessaris per fer que tots aquests serveis funcionin. 

A vegades pot semblar que la pròpia inèrcia del dia a dia fa funcionar el poble. Però la 
funció principal d’un Ajuntament és oferir uns serveis de qualitat a les persones. I el 
treball al servei de les persones no és tant senzill com simplement engegar una màquina. 
Sorgeixen imprevistos, noves necessitats, qüestions a resoldre que requereixen d’una 
tasca social i de mediació important. 

Aquesta feina, sovint invisible, ocupa una part molt important del temps dels regidors i 

Ens ho heu sentit dir en diverses ocasions. A l’equip d’Esquerra ens agrada treballar 
per Riudoms en tots els fronts. Això vol dir treballar, sobretot, en tres àmbits: en temes 
estratègics de llarg termini; en les petites coses del dia a dia; i, per descomptat, intentant 
ser sempre al vostre costat. 

Comencem per les coses estratègiques. En aquest àmbit, les últimes setmanes us hem 
explicat que aviat la Guàrdia Municipal s’ampliarà i passarà dels 11 vigilants actuals a 12. 
Així ho hem reclamant amb insistència des d’Esquerra. De fet, vam ser l’únic partit que 
ho va proposar amb claredat a les darreres eleccions municipals. És obvi que aquesta 
ampliació no ho solucionarà tot, però serà un pas endavant que hem volgut prioritzar. A 

més, és possible que en un futur calgui plantejar-se convertir el Cos de Vigilants actual 
en un Cos de Policia Local, amb més funcions.

Pel que fa a les petites coses, dos elements que fa poc hem posat sobre la taula de 
l’Ajuntament: Primer: cal millorar la rotonda d’entrada a Riudoms venint de Reus, ja que 
hi ha cotxes que aparquen literalment dins la rotonda per anar a comprar a les botigues 
de just al costat. Per això, hem demanat al govern municipal que instal·li una bona 
senyalització i que arregli el desnivell d’asfalt que hi ha ara mateix.

Segona petita cosa (o potser no tan petita): com segurament heu llegit en un butlletí 
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Engranatges que fan funcionar el nostre poble

Treballant en tots els fronts

Per posar números damunt la taula, actualment el suïcidi és la primera causa de mort no 
natural entre les joves (respecte l’any anterior, el 2021 la temptativa de suïcidi en joves 
de fins a 18 anys ha augmentat un 27%). A més a més, per tercer trimestre consecutiu, 
la taxa d’emancipació torna a ser la més baixa del segle segons l’Observatori català de 
la joventut.

Cal tenir una visió de la situació des d’un punt de vista econòmic, polític, social, moral 
i mental per tenir clar que es tracta d’una problemàtica estructural. Per tant, més que 
mai, cal prendre decisions urgents: dotar d’eines i recursos el jovent per tal de facilitar la 

seva autonomia i potenciar el seu talent, millorar la sanitat pública (posant èmfasis en la 
salut mental) i fer polítiques valentes de joventut, d’igualtat i d’habitatge principalment. 
I sobretot garantir-ne la seva participació en tot aquest procés.

La condició juvenil revela força, anhel, voluntat de transformació i moviment cap allò 
difícil. Obrim la nostra ment, escoltem-los i aprenguem-ne.

Article escrit el 28 de setembre de 2021.

Qui té en compte la salut del jovent? (El suïcidi, la mort invisible)

personal o demanar hora per una pista de les instal·lacions esportives, potser no prenem 
consciència dels engranatges necessaris per fer que tots aquests serveis funcionin. 

A vegades pot semblar que la pròpia inèrcia del dia a dia fa funcionar el poble. Però la 
funció principal d’un Ajuntament és oferir uns serveis de qualitat a les persones. I el 
treball al servei de les persones no és tant senzill com simplement engegar una màquina. 
Sorgeixen imprevistos, noves necessitats, qüestions a resoldre que requereixen d’una 
tasca social i de mediació important. 

Aquesta feina, sovint invisible, ocupa una part molt important del temps dels regidors i 

les regidores de l’equip de Govern, cadascú des de les responsabilitats de la seva àrea, 
i a la vegada, des del treball en equip per a engranar totes les peces per fer funcionar 
Riudoms. 

Malgrat estem acostumats a valorar l’efectivitat d’un govern en funció d’allò que és més 
visible, com l’execució d’obres públiques als carrers i equipaments, cal que tinguem 
present que existeix també una feina invisible, que és la que realment fa que Riudoms 
estigui en funcionament dia rere dia i que els veïns i veïnes puguem gaudir d’uns serveis 
de qualitat. 

Grup Municipal de la CUP-Amunt

més, és possible que en un futur calgui plantejar-se convertir el Cos de Vigilants actual 
en un Cos de Policia Local, amb més funcions.

Pel que fa a les petites coses, dos elements que fa poc hem posat sobre la taula de 
l’Ajuntament: Primer: cal millorar la rotonda d’entrada a Riudoms venint de Reus, ja que 
hi ha cotxes que aparquen literalment dins la rotonda per anar a comprar a les botigues 
de just al costat. Per això, hem demanat al govern municipal que instal·li una bona 
senyalització i que arregli el desnivell d’asfalt que hi ha ara mateix.

Segona petita cosa (o potser no tan petita): com segurament heu llegit en un butlletí 

recent d’Esquerra, hem plantejat la necessitat de posar ordre en els molts reductors 
de velocitat que tenim repartits pel poble. N’hi ha de molts tipus diferents i molts són 
clarament millorables. Cal destinar recursos per arreglar aquesta situació.

I per acabar, ser al vostre costat de la manera més directa possible. Per això, entre 
setembre i octubre hem organitzat fins a 7 trobades amb veïns, i ho hem fet a tots els 
barris de Riudoms. La veritat és que han tingut una bona acollida i n’hem quedat molt 
contents. Hem compartit temes en què Riudoms necessita millorar i també propostes de 
futur. Estem al vostre servei!

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms
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