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I tu, quin Riudoms t’imagines?
Escrit de l’Alcalde

Una de les qüestions 
que sempre han ocupat 
al Govern Municipal és 
la planificació del model 
de poble que volem. 
Cada municipi té la seva 
pròpia identitat, la qual ve 
definida per les 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. Per tant, en molts dels passos 
que cal fer dia a dia, any 
rere any, legislatura a 
legislatura, és necessari 
tenir una visió global de 
mig i llarg termini, de com 
es vol ser com a poble.

Aquestes decisions 
polítiques, focalitzades 
a mig i llarg termini, són 
les que han transformat 
Riudoms en un poble 
equipat i amb una oferta 
de serveis àmplia i amb capacitat de cobrir 
les necessitats de tots els veïns i veïnes.

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

Amb aquest objectiu, i tal com es va 
anunciar en l’acte de presentació el passat 
dia 10 de desembre, en els propers mesos 
el Govern iniciarà un procés de participació 
ciutadana per escoltar la població i poder 

així compartir inquietuds, propostes, idees 
i perspectives sobre el Riudoms que volem. 
Aquest procés participatiu servirà per definir 
les línies estratègiques que han de regir 
l’encàrrec de redacció del document d’avanç 
del Pla d’Ordenació Urbana Municipal del 
nostre municipi, el POUM.

El POUM haurà de definir el model de futur de 
Riudoms des del punt de vista urbanístic, amb 
totes les seves implicacions com l’habitatge, 
les infraestructures, els equipaments, 
l’activitat econòmica, els espais naturals 

i agrícoles així com 
afrontar importants 
reptes com són per 
exemple la dinamització 
i rehabilitació del nostre 
nucli antic.

Aquest és un projecte 
de responsabilitat i 
el volem compartir 
i decidir amb la 
ciutadania des del 
primer moment. I més 

encara, després de la realitat que hem viscut 
i encara vivim derivada de la pandèmia, que 
ens ha retorçat la manera de veure tant l’avui 
com el demà. Considerant aquesta realitat, 
hem de projectar-nos cap el futur.

Només així, definint conjuntament el model 
de poble que imaginem, podrem continuar 
tenint el Riudoms que ens identifica i ens 
caracteritza.

Participa-hi, apunta’t als tallers de debat i 
deixa la teva empremta en el Riudoms del 
futur.

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Iniciem un procés 
de participació ciutadana 
per escoltar la població 
i poder compartir idees 

sobre el Riudoms 
que volem
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La delegada del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona, Teresa Pallarès Piqué, 
i el seu equip van realitzar el 26 d’octubre 
una visita de treball a diferents empreses de 
Riudoms. Aquestes van ser la Cooperativa 
Agrícola de Riudoms, Crisolar i Eselfri 
Riudoms.

La delegada, acompanyada per l’alcalde Sergi 
Pedret, la regidora de Promoció Econòmica, 
Inma Parra i el director de la Fira de l’Avellana, 
Francesc Xavier Bonet, van poder compartir 
idees i recollir diferents necessitats del teixit 
empresarial del municipi.

Visita al futur espai de dinamització 
econòmica

Per finalitzar, van visitar el Centre d’Entitats 
i Formació «Les Escoles Velles», juntament 
amb el gerent del Grupo Castilla, per poder 
conèixer el projecte del futur espai de 
dinamització econòmica que es construirà 
properament a la segona planta d’aquest 
edifici municipal.

La delegada del Govern, Teresa 
Pallarès, visita empreses de Riudoms

Governació
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Promoció Municipal

Una dotzena de persones emprenedores 
i autònomes van participar, el dijous 21 
d’octubre, en la jornada de networking 
Connectalent organitzada per la Regidoria 
de Promoció Econòmica amb l’objectiu de 
donar suport a l’emprenedoria del municipi i 
promocionar l’espai Coworking Riudoms. En 
aquesta ocasió, es va programar la xerrada 
“Comunitat i xarxa per compartir i créixer” a 
càrrec de Núria Rios, consultora de màrqueting 
i dinamitzadora de coworking.

Aquesta trobada, que va tenir lloc al nou Espai 
Coworking Riudoms, va ser el punt d’inici per 
crear una xarxa d’emprenedoria al municipi i 
també al territori.

A través d’aquesta iniciativa, es pretén 
identificar i reunir el talent emprenedor del 
municipi, generant contactes professionals 
entre les persones assistents, per tal d’iniciar 
una dinàmica de vincle continu entre la 
comunitat emprenedora i donar visibilitat a 
projectes emprenedors.

A finals del mes d’octubre, l’Ajuntament va 
obrir una nova convocatòria de sol·licitud de 
llicències per ocupar temporalment l’espai. 

Promoció Municipal posa en marxa 
una xarxa d’emprenedoria local
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Reunió dels cossos policials amb 
els pagesos de Riudoms

Seguretat

El dilluns 25 d’octubre es va dur a terme la reunió semestral de seguretat del camp amb el cos 
de Mossos d’Esquadra, els pagesos de Riudoms, l’alcalde Sergi Pedret, la regidora de Seguretat  
Ciutadana, Núria Mas i el regidor d’Agricultura, Josep M. Bages en representació del consistori. 
Els Mossos van traslladar que el nombre d’incidències al terme municipal ha baixat durant els 
últims mesos i que és necessari denunciar tots els furts que es pateixin independentment de la 
seva importància.

Seguretat es reuneix amb 
l’Agrupació de Defensa Forestal
L’alcalde, Sergi Pedret, i la regidora de 
Seguretat Ciutadana, Núria Mas, es van reunir 
amb l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) 
per fer un seguiment de les actuacions que 
realitzen al terme municipal de Riudoms. Les 
accions es concreten en la prevenció d’incendis, 
la vigilància del terme conjuntament amb la 
Guàrdia Municipal i la prevenció d’abocaments 
de residus no controlats.

En els últims mesos, la Guàrdia Municipal ha 
detectat un augment dels abocaments no 
controlats dins del terme municipal i ha aplicat 
sancions quan s’ha pogut identificar la persona 
responsable. 
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Acabades les obres d’adequació 
dels carrers del Barri Ferrant
Durant el mes de novembre, han finalitzat 
les obres d’adequació dels carrers del Barri 
Ferrant en què s’han renovat les xarxes 
soterrades d’aigua i part del clavegueram. 

A més, s’ha instal·lat la xarxa de pluvials 
per millorar l’evacuació de les aigües i s’ha 
fet una nova pavimentació amb voreres.  

Les millores s’han realitzat al carrer de Les 
Borges del Camp, al carrer Ferrant i a les 
travessies. 

Serveis Públics

Tasques de 
manteniment 
al Cementiri

La Brigada Municipal ha realitzat, durant el mes 
d’octubre, diverses tasques de manteniment 
al Cementiri Municipal. Principalment, s’ha 
repassat la pintura dels nínxols de la zona 
vella i s’hi han fet petites restauracions. 

Millores a la illeta
de l’avinguda 
de Catalunya

La Brigada Municipal està treballant en 
l’adequació de l’entorn de la illeta de 
l’avinguda de Catalunya. De moment, s’ha 
ampliat la zona de circulació i s’ha delimitat 
l’espai d’aparcament. 

Urbanisme
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Es reprèn l’oferta formativa 
municipal per al curs 2021-2022

Formació i Gent Gran 

Gairebé dues-centes persones s’han inscrit en els cursos, tallers i xerrades. 

La Regidoria de Formació ha reprès, aquesta 
tardor, l’oferta formativa municipal per al 
curs 2021-2022 després de l’aturada de l’any 
anterior a causa de la Covid-19. 

Els cursos de manualitats, formació i salut 
i benestar són gratuïts i inclouen cursos, 
tallers i xerrades per desenvolupar habilitats, 
aprendre i perfeccionar llengües o noves 
tecnologies, i millorar la salut i el benestar 
personal. 

El programa inclou un total de 10 activitats 
distribuïdes en diferents àmbits i està previst 
que finalitzin el pròxim mes de juny.

D’altra banda, s’ofereixen un any més les Aules d’Extensió Universitària per a majors de 55 
anys, amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, i que tindran lloc cada divendres 
a la tarda a partir del mes de gener de 2022. 

Les activitats es realitzen al Centre d’Entitats i Formació «Les Escoles Velles» i segueixen 
les mesures de prevenció i seguretat per la Covid-19.
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Judit
Albesa
Fontgivell

Regidora de 
l’àrea de Formació 
i Gent Gran

Davant la magnitud de la situació viscuda, a algú 
potser li podria semblar insignificant que la pandèmia 
ens hagi robat també els cursos de formació per 
a adults durant més d’un any. Però dedicar una o 
dues hores setmanals a aprendre català, anglès, 
fotografia, alimentació i salut, a cosir, a pintar i 
dibuixar, o a restaurar mobles va molt més enllà 
d’adquirir coneixement.

El temps compartit en qualsevol d’aquestes classes 
és un temps social, és una estona dedicada al propi 
benestar emocional i mental. I aquest és precisament 
un dels principals motius pels quals la Regidoria 
de Formació i Gent Gran organitza activitats com 
aquesta. Poder-nos socialitzar, compartir, planificar 
i alhora exercitar la ment a través de diferents 
disciplines, es converteix en un motor diari per a 
moltes persones, no només d’edat avançada, sinó 
també de persones adultes per a qui l’oci social és 
necessari per viure des de la positivitat i l’optimisme.

En aquesta mateixa línia, Riudoms compta amb 
dues entitats locals que dediquen esforços per oferir 
activitats setmanals o diàries a aquest col·lectiu 
d’edat. D’una banda, vull agrair la constància de 
l’Associació de Dones La Bella Llar en l’organització 
de les xerrades dels dimarts, feina que fan de forma 
impecable. De l’altra, vull donar la benvinguda de 
nou a l’Associació de Jubilats i Pensionistes, que 
recentment ha recuperat la seva activitat. Aprofito 
per encoratjar la nova Junta de l’entitat i agrair-los 
l’empenta i energia que posen per liderar l’associació 
malgrat la incerta situació que estem vivint.

Les petites estones agradables que compartim 
plegats són les que ens fan tirar endavant en el 
nostre dia a dia!

La Fundació “la Caixa” i CaixaBank 
col·laboren en el programa 
“Riudoms al costat de la gent gran”

L’alcalde, Sergi Pedret Llauradó, el director 
de l’oficina CaixaBank de Riudoms, Josep 
Manel Alessón Sánchez, i el director de Banca 
d’Institucions de CaixaBank a Tarragona, 
Sr. Alexis Gómez Miñano han signat el 
conveni de col·laboració mitjançant el qual la 
Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, 
ha concedit una col·laboració de 3.500 euros 
que es destinarà a desenvolupar el programa 
«Riudoms al costat de la gent gran» amb 
l’objectiu d’atendre les diferents situacions 
de necessitat que pugui tenir la gent gran 
de Riudoms. Aquest any, s’han ampliat les 
actuacions del projecte incloent els cursos i 
tallers encaminats a recuperar, després de 
l’aturada per la Covid-19, la interacció social 
especialment d’aquest col·lectiu.

L’aportació econòmica es destinarà 
íntegrament a fer front als costos que 
comporten les diferents accions del 
programa, com són el servei de menjador 
social adreçat a persones grans amb 
pocs recursos econòmics; el programa 
«Bon dia, bona nit» que es presta des del 
Servei de Vigilants de l’Ajuntament; el 
desenvolupament del conveni signat amb 
el Consell Comarcal del Baix Camp per a 
la prestació de serveis socials al municipi; i 
l’organització i realització de cursos i tallers 
de formació per a gent gran.
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Riudoms se suma al Dia per a 
l’eliminació de la violència envers 
les dones

Riudoms es va afegir a la commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones que té lloc, cada any, el 25 de novembre. Per aquest motiu, es van programar 
actes i activitats com són la lectura institucional del manifest, la il·luminació de la façana de 
l’Ajuntament amb el color lila i la pintada de petjades en un carrer pròxim a la plaça de l’Església. 
Els actes van estar organitzats per l’Ajuntament de Riudoms i el col·lectiu Dones d’Aigua. 

Igualtat

El mes d’octubre s’han iniciat dos cursos per 
a dones migrades que tenen lloc al Centre 
d’Entitats i Formació «Les Escoles Velles» en 
el marc de les accions d’acollida a Catalunya.

Un d’ells, impartit per la Secretaria d’Igualtats 
de la Generalitat de Catalunya,  està orientat 
a l’empoderament de dones d’origen migrant 
com a eina de prevenció de risc de violència 
masclista i pretén oferir habilitats per 
esdevenir persones autònomes així com un 
programa de formació de les dones en situació 
d’analfabetisme. L’altre curs que s’ofereix és el 
de formació de català de nivell bàsic a càrrec 
del Servei de Primera Acollida del Consell 
Comarcal del Baix Camp. 

 

S’organitzen cursos per a dones 
migrades
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El cicle Entre tots eduquem s’inicia 
amb una xerrada sobre salut mental

La Regidoria d’Educació ha posat en marxa 
un nou curs del Cicle de xerrades trimestrals 
“Entre tots eduquem” adreçat a les famílies i a 
professionals de l’educació. 

Més d’una vintena de persones van assistir a 
la primera xerrada que va tenir lloc el 30 de 
novembre a la Biblioteca Antoni Gaudí i que 
va tractar la salut mental en les persones 
joves a càrrec de l’Associació Salut Mental Dr. 
Tosquelles de Reus. 

La xerrada es va organitzar, conjuntament 
amb la Regidoria de Salut i de Joventut, en el 
marc de la temàtica escollida, aquest any, de 
La Marató de TV3 per la salut mental i que se 
celebra el mes desembre. 

L’Espai Jove reobre les seves portes

L’Espai Jove va reprendre la seva activitat el divendres 26 de novembre per oferir acompanyament 
i diversió als i les joves de Riudoms. Totes les tardes de dilluns a divendres, hi ha una dinamitzadora 
que els ofereix suport en orientació educativa, reforç escolar, recerca de feina, emprenedoria 
i orientació en temes de salut i habitatge. A més, s’oferiran activitats, festes i formacions. La 
primera activitat que s’ha fet és un “Taller de pintura corporal” a càrrec de la Zinteta.

Joventut

Educació
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Biblioteca

La Biblioteca Antoni Gaudí inicia 
les activitats infantils

El dissabte 16 d’octubre, L’hora del conte va 
comptar amb la sessió “Receptes de pluja 
i sucre” a càrrec de la contacontes Silvia 
Palazón. D’altra banda, aquest curs, s’ha 
iniciat un Club de Lectura infantil adreçat a 
nens i nenes de 8 a 11 anys. Les tertúlies són 
mensuals i tenen una durada de 45 minuts. 

La regidora Judit Albesa va lliurar el premi 
del concurs Llegir té premi 2021 a la Bruna, 
usuària de la Biblioteca Antoni Gaudí, que 
ha guanyat en la categoria absoluta. Aquest 
concurs està organitzat pel Departament 
de Cultura i hi participen les biblioteques 
públiques de Catalunya. 

El dissabte 23 d’octubre, un total de 12 
persones van participar en el Laboratori de 
Lectura “Elixirs emocionals” per a infants i les 
seves famílies que ha elaborat el Departament 
de Cultura per a les biblioteques públiques. 

El mes de novembre, la Biblioteca ha complert 30 anys de servei cultural al municipi. 

Les riudomenques Mònica López i Laia Nomen 
van fer, el dissabte 27 de novembre i amb 
motiu del 30è aniversari, la presentació del 
conte “Els amics. Històries del senyor Valéry”, 
del qual López n’és la traductora. 
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El Teatre Auditori Casal Riudomenc va 
acollir, el divendres 5 de novembre, l’acte de 
lliurament de la 31a edició dels Premis Arnau 
de Palomar que convoquen conjuntament el 
Centre d’Estudis Arnau de Palomar (CERAP) 
i l’Ajuntament de Riudoms. L’acte va estar 
conduït per la periodista Neus Bertolà, 
amenitzat pel duet Seeds i el va cloure 
l’economista Modest Guinjoan.

En aquesta edició, s’hi han presentat un total 
de 118 treballs provinents de tot Catalunya 
en les vuit modalitats convocades. La dotació 
econòmica conjunta dels premis és de 7.000 
euros.

 

Es lliuren els Premis Arnau 
de Palomar 2021

Cultura

Primers actes de la temporada al 
Teatre Auditori Casal Riudomenc

El Teatre Auditori ha acollit, aquesta tardor, 
dos concerts inclosos en el Festival Accents. El 
24 d’octubre, el cantautor valencià Pep Gimeno 
“Botifarra” va presentar “Arrels” i la cantant 
Beth va presentar “Origen” el 13 de novembre.

Teatre Auditori

El dissabte 2 d’octubre va tenir lloc el 5è 
Aplec de Sardanes Vila de Riudoms, en format 
concert, que organitza la Colla Sardanista 
Roses de Tardor. L’acte va comptar amb les 
cobles Maricel i Reus Jove.
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Recull d’imatges de les Festes del 
Beat Bonaventura

Festes

El Teatre Auditori Casal Riudomenc va acollir la 
representació de l’obra “Els Brugarol” i, a la sala 
multiús, es va fer la conferència “Riudoms en 
l’època del Beat Bonaventura” a càrrec de Josep M.
Santamaria Serra. 

L’Escola Municipal de Música va oferir un concert 
en l’Homenatge a la vellesa que va tenir lloc el 
diumenge 21 de novembre. 

El diumenge 21 de novembre, al migdia, es va 
celebrar la Movember Beat Party i el Movember 
Kids a la plaça de la Palmera que va incloure un 
vermut electrònic solidari per recaptar fons per a la 
lluita contra el càncer de pròstata i testicular. 

El diumenge 28 de novembre, es va fer la solemne 
processó presidida per l’urna del Beat Bonaventura 
que va recórrer els carrers del nucli antic. 
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Esports

Millores a les pistes esportives 
de pàdel i tennis 

L’Ajuntament de Riudoms va fer, el diumenge 24 d’octubre, un acte de reconeixement a la 
secció de Salvament i Socorrisme de l’entitat Amics de Riudoms pel treball i els èxits esportius 
aconseguits aquesta temporada.

L’Ajuntament reconeix els èxits de 
l’equip de Salvament i Socorrisme

La Pista 2 de pàdel ha estrenat moqueta el mes 
d’octubre, així com també s’ha canviat la xarxa 
de la mateixa pista amb l’objectiu de mantenir 
aquestes instal·lacions esportives en bones 
condicions per a la realització d’entrenaments 
i partits. 

D’altra banda, s’han iniciat els treballs per 
construir una segona pista de tennis al costat 
de l’actual. 

Aquestes actuacions permetran donar un 
servei esportiu major i de més qualitat als 
usuaris i les usuàries de les instal·lacions del 
Pavelló Municipal. 
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La CUP vam presentar, en el programa electoral de la legislatura 2019-2023, una sèrie de 
propostes per millorar la mobilitat a Riudoms. Fins ara, hem posat diversos temes sobre 
la taula a l’espera que el govern de Junts desenvolupi el Pla de Mobilitat, tal i com va 
anunciar en seu plenària el 29 de desembre de 2020.

Aquestes propostes, amb voluntat política de millorar el nostre poble, les hem fet 
públiques perquè creiem necessari un debat ciutadà sobre com reenfocar la circulació als 
carrers de Riudoms. El POUM (reclamat incansablement per la CUP) o el Pla de Mobilitat 
marcaran el desenvolupament de la nostra vila a curt i llarg termini.

Una de les propostes que creiem que s’han d’estudiar i implementar amb la màxima 
brevetat possible és la que, en la campanya de maig de 2019, vam titular com “Aparca i 
compra”.

A les zones comercials del nostre poble, com per exemple la Pl. de l’Església, la Pl. Comte 
Arnau, el C/ Dr. Fleming o el C/ Sant Pau, veiem sovint una acumulació de cotxes mal 
aparcats de persones que estan comprant. Davant d’aquest fet no podem només quedar-
nos amb una acció punitiva, posar multes, sinó que hem de fer propostes de millora. 
D’aquesta manera es pacificarà la circulació en aquests punts i facilitarem la compra al 
comerç local.

Reforcem la nostra estructura local

Opinió dels Grups Municipals

Som la Teresa, el Ricard, la Carme i l’Arnau

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. 

Aparca i compra: comerç local i mobilitat segura

El passat dissabte 23 d’octubre va tenir lloc la presentació de JUNTS a Riudoms. Tot i que, 
a nivell nacional, JUNTS va néixer fa poc més d’un any, a les últims eleccions municipals 
la nostra candidatura ja es va presentar sota el nom de Junts per Riudoms, obtenint la 
majoria absoluta. Una candidatura que es formava a fi de treballar, per davant de tot, 
pel nostre poble, però que alhora compartia els objectius d’un grup polític que aleshores 
s’estava gestant, el partit de Junts per Catalunya. 

El nostre partit va néixer amb la vocació de treballar per millorar la vida dels ciutadans 
de Catalunya i amb la convicció de que aquesta millora només es pot aconseguir amb la 
independència del nostre país. I en aquest camí, la força dels municipis és imprescindible. 

Aquesta vocació municipalista fa que avui JUNTS estiguem presents en multitud de 
municipis de Catalunya. Un cop consolidat el partit, és l’hora de donar a conèixer les 
estructures locals, formades per persones que uneixen esforços amb l’objectiu comú de 
treballar pel poble i pel país. 

La Coordinadora de Junts a Riudoms combina experiència i renovació. Està formada per 
persones amb ganes de treballar i que sempre s’han mostrat actius en la política, i per 
tant, disposats a estar al servei de la resta de gent. 

Perquè en definitiva, la política es tracta d’això, d’organitzar l’activitat col·lectiva o 

La Teresa camina pel carrer Dr. Fleming, a punt d’entrar en una botiga. Se saluda amb 
una persona, que li pregunta si té un minut. I tant que sí! Li explica que just darrera on 
viu hi ha un solar amb les herbes fins a dalt de tot i que s’hi acumula molta brutícia. Que 
fa temps que reclama que es netegi, però que no hi ha manera.

El Ricard creua la plaça de l’Arbre. Es troba amb un riudomenc d’uns 30 anys, amb qui 
sovint comenten la jugada. Surt el POUM a la conversa: el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. Aquest jove riudomenc insisteix que ja fa anys que anem tard i que ara tampoc 
veu passos decidits del govern municipal.

La Carme i l’Arnau han quedat amb una parella per anar a fer un cop d’ull a dos o 
tres punts de Riudoms que necessiten millores: la vorera del carrer els Avellaners, que 
està ben malmesa; unes cordes que es van posar anys enrere en un solar que s’utilitza 
d’aparcament per delimitar-lo i que ara són més un perill que una altra cosa.

Tot això són coses que ens han passat en el nostre dia a dia com a regidors de l’Ajuntament. 
I ens agrada que sigui així perquè vol dir que veieu que som útils per a Riudoms.

Sabeu que no formem part del govern municipal, sinó que som allò que se’n diu ‘oposició’. 
Ara bé, ja ha quedat clar que hi som per millorar Riudoms. Ens sentim tan responsables 
com qualsevol altre que el nostre poble avanci pel bon camí. 
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Una de les propostes que creiem que s’han d’estudiar i implementar amb la màxima 
brevetat possible és la que, en la campanya de maig de 2019, vam titular com “Aparca i 
compra”.

A les zones comercials del nostre poble, com per exemple la Pl. de l’Església, la Pl. Comte 
Arnau, el C/ Dr. Fleming o el C/ Sant Pau, veiem sovint una acumulació de cotxes mal 
aparcats de persones que estan comprant. Davant d’aquest fet no podem només quedar-
nos amb una acció punitiva, posar multes, sinó que hem de fer propostes de millora. 
D’aquesta manera es pacificarà la circulació en aquests punts i facilitarem la compra al 
comerç local.

La nostra proposta és delimitar aparcaments que ja existeixen en aquestes zones amb 
el distintiu “Aparca i compra”. Uns aparcaments amb un temps màxim d’estacionament 
(30 minuts) durant els horaris comercials (de 9 del matí a 9 del vespre), d’una manera 
semblant a com funcionen les zones de càrrega i descàrrega. D’aquesta manera 
facilitarem que hi hagi espais disponibles per aparcar quan es va a comprar i que no es 
generin problemes de circulació. Aquest projecte caldrà consensuar-lo amb els comerços 
i amb tota la ciutadania, per mirar de trobar la millor solució a un problema endèmic 
d’algunes zones del poble.

Aquest article ha estat escrit el 26 d’octubre de 2021.

Reforcem la nostra estructura local

Som la Teresa, el Ricard, la Carme i l’Arnau

Aparca i compra: comerç local i mobilitat segura

Aquesta vocació municipalista fa que avui JUNTS estiguem presents en multitud de 
municipis de Catalunya. Un cop consolidat el partit, és l’hora de donar a conèixer les 
estructures locals, formades per persones que uneixen esforços amb l’objectiu comú de 
treballar pel poble i pel país. 

La Coordinadora de Junts a Riudoms combina experiència i renovació. Està formada per 
persones amb ganes de treballar i que sempre s’han mostrat actius en la política, i per 
tant, disposats a estar al servei de la resta de gent. 

Perquè en definitiva, la política es tracta d’això, d’organitzar l’activitat col·lectiva o 

comunitària a través de la presa de decisions. I la vida col·lectiva i comunitària és de 
tothom, de tots els veïns i veïnes, qui de ben segur compartim el mateix objectiu: que el 
nostre poble funcioni el millor possible. 

És d’agrair doncs que hi hagi persones que vulguin comprometre’s a treballar per fer 
complir un objectiu que és de tots, dedicant una part del seu temps propi a vetllar per 
aquells aspectes públics que puguin alhora millorar la vida de riudomencs i riudomenques. 

Moltes gràcies als que formeu part de la Coordinadora de Junts a Riudoms, un equip que 
neix amb força, compromís i convicció! 

Grup Municipal de la CUP-Amunt

La Carme i l’Arnau han quedat amb una parella per anar a fer un cop d’ull a dos o 
tres punts de Riudoms que necessiten millores: la vorera del carrer els Avellaners, que 
està ben malmesa; unes cordes que es van posar anys enrere en un solar que s’utilitza 
d’aparcament per delimitar-lo i que ara són més un perill que una altra cosa.

Tot això són coses que ens han passat en el nostre dia a dia com a regidors de l’Ajuntament. 
I ens agrada que sigui així perquè vol dir que veieu que som útils per a Riudoms.

Sabeu que no formem part del govern municipal, sinó que som allò que se’n diu ‘oposició’. 
Ara bé, ja ha quedat clar que hi som per millorar Riudoms. Ens sentim tan responsables 
com qualsevol altre que el nostre poble avanci pel bon camí. 

Intentem fer molta feina de portes endins, amb propostes que millorin la vida dels 
riudomencs. I també molt feina de portes enfora. Per això, vam organitzar setmanes 
enrere una sèrie de reunions de veïns arreu de Riudoms, que van tenir una molt bona 
acollida. Vam compartir inquietuds i reflexions.

Ens agrada que ens atureu pel carrer. Ens agrada conversar amb vosaltres. Ens agrada 
escoltar-vos i mirar com podem millorar Riudoms. Ens agrada perquè hi som amb aquest 
objectiu. Som la Teresa Basora, el Ricard Gili, la Carme Cros i l’Arnau Salvat. Moltíssims 
ja ens coneixeu. Estem al vostre servei, al servei de Riudoms.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms
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En el moment d’escriure aquest article ens trobem ben a prop de Nadal, i tal com és 
habitual en aquesta època de l’any, pobles i ciutats decoraran els carrers amb llums de 
colors.

Aquest fet contrasta, cada vegada més, amb l’augment de la pobresa energètica que 
pateix una part important de la població (il·luminació, calefacció, cuina, aigua calenta, 
etc).

Conscients de la gravetat d’aquesta situació, la CUP va demanar a l’equip de govern que 
s’inclogués una partida al pressupost municipal de 2021 per tal de realitzar assessorament 
energètic a les llars, prioritzant amb coordinació dels Serveis Socials les llars amb pocs 

recursos econòmics. Aquesta mesura també estava recollida al Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible (2016-2020) tot i que Junts per Riudoms no l’ha impulsat mai malgrat tenir 
majoria absoluta al govern.

La pobresa energètica no és un fet aïllat a la nostra societat i ens els darrers mesos s’ha 
accentuat degut al desmesurat increment del preu de l’electricitat, provocant encara més 
dificultats a les famílies.

Malauradament tenim diversos casos que ens demostren que la pobresa energètica 
mata: l’àvia de Reus, les naus de Badalona, una família malvivint a un local de Barcelona 
el mateix dia que escrivim aquest article... i tot plegat mentre les grans empreses 

Treballar per l’avui, treballar pel demà

Opinió dels Grups Municipals

Gràcies per donar vida a Riudoms!

Queridos vecinos y vecinas, 

Deseamos que os encontréis todos bien y vuestra familia también. Seguimos trabajando 
para intentar mejorar el día a día de toda la gente de nuestro pueblo. Pensamos que 
es indispensable focalizar la ayuda en nuestros jóvenes. Debemos contribuir des del 
consistorio en facilitar ayudas para que nuestros jóvenes puedan ir a estudiar sus estudios 
terciarios fuera del pueblo, ya sea en Barcelona, Madrid o cualquier otro país. Por eso 
queremos promover una ayuda directa para todos aquellos y aquellas que estudien fuera 
de nuestro pueblo. Podemos ayudar a pagar parte de sus trayectos de tren, por eso 

creemos que anualmente los jóvenes de nuestro pueblo deberían recibir una ayuda que 
les facilitará una pequeña parte del transporte. Seguro que no será suficiente, pero todo 
suma y más después del momento que hemos vivido. Además, también queremos que 
los jóvenes de Riudoms puedan tener cursos de formación de lenguas extranjeras y de 
tecnologías de la información subvencionados por el ayuntamiento. Debemos prepararlos 
para el mundo laboral del mejor modo posible. 

Recordad, juntos somos más fuertes, ahora y siempre. 

Les administracions també són responsables de la pobresa energètica

Un any més, tornen les festes de Nadal. Unes festes que, des de l’Equip de Govern, s’han 
planificat, malgrat la situació incerta, amb un objectiu clar: oferir als nostres infants 
tot allò que esperen amb il·lusió durant tot l’any, des del Parc Infantil de Nadal fins a 
la cavalcada de Reis amb tot allò que aquesta nit màgica comporta en els dies previs; 
l’arribada dels patges i l’entrega de cartes, entre d’altres sorpreses.

Quan s’apropen les dates assenyalades, dissenyar tots aquests actes i activitats, 
organitzar- los i finalment executar-los, comporta una gran dedicació, tant per part de 
la Regidoria com per tot el personal de l’Ajuntament. Però si tot això esdevé realitat és 
gràcies també a tota la gent que es mobilitza de forma altruista per fer les festes més 

lluïdes, i per tant, cal una organització molt acurada perquè tot funcioni a la perfecció.

Per aquest motiu, en els últims mesos de l’any, es dediquen grans esforços per preparar 
els esdeveniments nadalencs, tant per grans com per petits. Tot i així, la feina no s’acaba 
aquí, ja que precisament la celebració d’aquestes festes ens en fa adonar que ja ha passat 
un altre any, i que cal encarar la nova anualitat amb la tasca de govern ben planificada. 
Cal pensar en el dia a dia, en el futur immediat, però també a més llarg termini.

Amb aquest objectiu, en aquestes darreres setmanes de l’any, l’equip de Govern de Junts 
per Riudoms ha treballat per planificar les accions previstes pel 2022 d’acord amb el nostre 

Les últimes setmanes han obert tres nous negocis a Riudoms: Farmaherbolis a la plaça Petita, 
Projectes Florals al carrer Sant Bonifaci i la immobiliària Habitat al carrer Dr. Fleming. I això és 
una molt bona notícia perquè el comerç és clau per tenir un poble viu, més net i més segur. Hem 
parlat amb els impulsors dels tres projectes i és un goig veure la seva empenta. Benvinguts!
A més, aquestes setmanes han tornat activitats de promoció econòmica que la Covid havia 
aturat. Hem gaudit de la Festa de l’Oli de la Cooperativa que, tal com ens explicava el seu 
president, preveu una bona campanya. I hem assistit a la presentació de l’oli del Mas de Santa 
Creu, un exemple de com els petits productors treballen fort per obrir-se camí, com també ho 
fan l’Oli Mas La Timba i l’Oli El Freixe, sense oblidar-nos de l’històric Olis Mallafré.
De fet, aquesta revifada també l’hem notat i molt en la vida associativa de Riudoms. Les entitats 
no pareu i ens ve de gust remarcar-ho:

- els 25 anys del Club Patí d’hoquei
- els 20 anys de la Colla Sardanista Roses de Tardor
- els Premis Arnau de Palomar del CERAP
- l’acte de reconeixement a Salvament i Socorrisme dels Amics de Riudoms
- la tornada de la Bella Llar i els seus 45 anys d’història
- la nova junta de l’Associació de Jubilats
- el nou curs de l’Esplai
- els actes del 25N de Dones d’Aigua
- el Movember amb el suport dels Avespats, l’Esplai, etc.
- les noves activitats de La Lliga contra el càncer
- el vermut solidari de Em Dones Força
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recursos econòmics. Aquesta mesura també estava recollida al Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible (2016-2020) tot i que Junts per Riudoms no l’ha impulsat mai malgrat tenir 
majoria absoluta al govern.

La pobresa energètica no és un fet aïllat a la nostra societat i ens els darrers mesos s’ha 
accentuat degut al desmesurat increment del preu de l’electricitat, provocant encara més 
dificultats a les famílies.

Malauradament tenim diversos casos que ens demostren que la pobresa energètica 
mata: l’àvia de Reus, les naus de Badalona, una família malvivint a un local de Barcelona 
el mateix dia que escrivim aquest article... i tot plegat mentre les grans empreses 

energètiques continuen tenint beneficis astronòmics i els bancs posseeixen milers de 
pisos buits gràcies al rescat bancari pagat amb fons públics.

Sense anar més lluny, a Riudoms l’Ajuntament va col·laborar amb un tall de llum i aigua 
a diverses famílies en situació de vulnerabilitat al bloc de la Plaça de l’Arbre (març 2021). 
La CUP va ser l’única força política que ho va denunciar.

Les administracions públiques tenen el deure de garantir unes condicions mínimes i 
dignes per a totes les persones. I tenim l’obligació d’exigir que l’Ajuntament impulsi les 
mesures pertinents.
Aquest article ha estat escrit el 30 novembre de 2021.

Treballar per l’avui, treballar pel demà

Gràcies per donar vida a Riudoms!

creemos que anualmente los jóvenes de nuestro pueblo deberían recibir una ayuda que 
les facilitará una pequeña parte del transporte. Seguro que no será suficiente, pero todo 
suma y más después del momento que hemos vivido. Además, también queremos que 
los jóvenes de Riudoms puedan tener cursos de formación de lenguas extranjeras y de 
tecnologías de la información subvencionados por el ayuntamiento. Debemos prepararlos 
para el mundo laboral del mejor modo posible. 

Recordad, juntos somos más fuertes, ahora y siempre. 

Para cualquier propuesta, siempre estamos dispuestos a escucharos.

Gracias por hacer de nuestro pueblo un lugar mejor. 

Atentamente, 
Jose Manuel Hernández Pérez.
Primer secretario del PSC Riudoms.

Les administracions també són responsables de la pobresa energètica

lluïdes, i per tant, cal una organització molt acurada perquè tot funcioni a la perfecció.

Per aquest motiu, en els últims mesos de l’any, es dediquen grans esforços per preparar 
els esdeveniments nadalencs, tant per grans com per petits. Tot i així, la feina no s’acaba 
aquí, ja que precisament la celebració d’aquestes festes ens en fa adonar que ja ha passat 
un altre any, i que cal encarar la nova anualitat amb la tasca de govern ben planificada. 
Cal pensar en el dia a dia, en el futur immediat, però també a més llarg termini.

Amb aquest objectiu, en aquestes darreres setmanes de l’any, l’equip de Govern de Junts 
per Riudoms ha treballat per planificar les accions previstes pel 2022 d’acord amb el nostre 

programa de Govern. Cal tenir present la feina feta, les accions prioritàries i la capacitat 
d’adaptar-nos a la realitat que ens envolta, i que clarament, no era l’esperada fa dos anys 
enrere. Amb totes aquestes premisses, el Govern sempre busca l’equilibri necessari per 
garantir una bona gestió econòmica municipal i alhora garantir els serveis adequats als 
riudomencs i riudomenques, així com tirar endavant les millores i els projectes que ens 
fan avançar com a poble.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

- els 25 anys del Club Patí d’hoquei
- els 20 anys de la Colla Sardanista Roses de Tardor
- els Premis Arnau de Palomar del CERAP
- l’acte de reconeixement a Salvament i Socorrisme dels Amics de Riudoms
- la tornada de la Bella Llar i els seus 45 anys d’història
- la nova junta de l’Associació de Jubilats
- el nou curs de l’Esplai
- els actes del 25N de Dones d’Aigua
- el Movember amb el suport dels Avespats, l’Esplai, etc.
- les noves activitats de La Lliga contra el càncer
- el vermut solidari de Em Dones Força

- el concert de l’1 d’Octubre de Riudoms per la Independència
- els actes de la Confraria del Beat per les Festes del Beat
- la nova obra de Dramèdia Teatre
- les activitats de La Calderera
- els alumnes de l’Institut venent castanyes
- els esports de cada setmana, on destaca l’amateur B del CD Riudoms que omple el camp amb 
un equip ple de riudomencs
- L’Om i Lo Floc, que no han deixat d’arribar a les nostres cases
- etc.
Comerços i entitats, gràcies per donar vida a Riudoms! Pel que necessiteu, estem al vostre 
servei.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms
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