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Simplement, respectem-nos
Escrit de l’Alcalde

Cada dia són més les accions 
incíviques que transcorren 
al nostre municipi i que 
malmeten l’entorn urbà 
i natural de Riudoms. És 
difícil d’entendre que una 
persona pugui causar 
danys al poble on hi fa vida 
i, en molts casos, on hi ha 

nascut i s’hi ha fet gran.

Pels veïns i veïnes que d’alguna manera 
s’impliquen amb el poble, i dediquen part del 
seu temps a fer créixer 
Riudoms, ja sigui des de 
les entitats i associacions, 
comprant al comerç local, 
amb iniciatives des de 
l’Ajuntament, que tenen 
cura dels espais i, si 
veuen alguna cosa per 
arreglar o malmesa, es 
dirigeixen a l’Ajuntament 
per avisar i evitar que algú 
pugui prendre mal, és una 
falta de respecte passejar-se pel poble que 
estimen i cuiden i trobar-se amb pintades a 
les parets d’edificis o equipaments municipals, 
adhesius al mobiliari urbà, residus llençats a 
la via pública, excrements a les zones verdes 
on juguen els infants i pixades de gossos a 
les cantonades de les cases. És una falta de 
respecte.

Des de l’Ajuntament, assumim la tasca que 
ens pertoca que és la de conscienciar la 
població sobre la problemàtica de l’incivisme 
des de les regidories corresponents, vetllar 
pel compliment de les normes per part de 
la Guàrdia Municipal i mantenir net i cuidat 
l’entorn. En aquest sentit, la Brigada Municipal 
dedica gran part de la seva jornada laboral a 
realitzar tasques de manteniment i neteja de 
la via pública i espais verds del municipi.

A més de les tasques diàries, tenim previst 
iniciar una campanya adreçada a les persones 
propietàries de gossos, com es va fer fa 
uns anys amb la campanya de recollida 
d’excrements «Jo li ho recullo». Així mateix, 
estem en contacte amb un col·lectiu de 
persones riudomenques que tenen previst 
formar-se com a entitat, vetllant pel control i 
cura de les colònies de gats, i amb qui ja hem 
iniciat accions conjuntes amb aquest objectiu. 
D’altra banda, tenim previst intensificar la 
vigilància per part dels agents de la Guàrdia 
Municipal en l’incivisme pel carrer. 

Tot i això, amb aquestes 
mesures no n’hi ha 
prou per erradicar 
l’incivisme sinó que 
com a riudomencs i 
riudomenques cal que 
cadascú assumim la 
nostra tasca i aportem 
la nostra contribució a 
fer, del nostre poble, un 
Riudoms més net, cuidat 

i agradable.

I sobretot, fem-ho per respectar els nostres 
veïns i veïnes, els que s’asseuen a la taula 
del costat quan anem a fer un cafè, els que 
viuen al mateix edifici, els que ens saluden pel 
carrer quan et creues, els que et trobes a la 
sortida de l’escola al recollir els infants, els 
que comparteixen aficions com les teves, els 
que van a la mateixa classe que tu i amb els 
quals jugues al parc. Simplement, respectem-
los. Simplement, respectem-nos.

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Tots i totes 
contribuïm a fer del 

nostre poble un Riudoms 
més net, cuidat i 

agradable
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L’Ajuntament de Riudoms va presentar, el 
divendres 10 de desembre en un acte obert al 
Teatre Auditori Casal Riudomenc, el procés de 
participació ciutadana «Imaginem Riudoms» 
que ha de permetre definir el model de 
municipi que es vol en un futur en el marc 
de la redacció del document d’avanç del Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).

El POUM haurà de definir el model de futur de 
Riudoms des del punt de vista urbanístic, amb 
totes les seves implicacions com són l’habitatge, 
les infraestructures, els equipaments, 
l’activitat econòmica, els espais naturals i 
agrícoles, així com afrontar importants reptes 
com per exemple la dinamització i rehabilitació 
del nucli antic.

Tallers presencials oberts als veïns i a les 
veïnes

«Imaginem Riudoms» s’ha posat en marxa 
a partir del mes de gener a través de tallers 
presencials de debat i recollida de propostes 
als quals s’hi han apuntat tots aquells veïns 
i veïnes empadronats a Riudoms i que volen 
exposar la seva opinió i visió sobre cap on 
es vol que avanci el municipi en aspectes 
com l’habitatge, els equipaments, els espais 
naturals i agrícoles, entre altres.

 

L’Ajuntament posa en marxa un 
procés participatiu per definir el 
futur de Riudoms

Participació Ciutadana

En una segona fase, s’obrirà una enquesta digital amb una sèrie de qüestions per a tota la 
ciutadania. Es preveu que aquest procés de participació finalitzi l’estiu del 2022.

Tota la informació sobre el procés participatiu «Imaginem Riudoms» es troba a www.riudoms.
cat/imaginem.
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El Ple aprova un pressupost 
municipal per al 2022 que prioritza 
l’atenció a les persones

Hisenda

El Ple extraordinari de l’Ajuntament, celebrat 
el 23 de desembre, va aprovar el pressupost 
municipal per a l’any 2022 amb 7 vots de Junts 
per Riudoms a favor i 6 abstencions d’ERC, 
CUP i PSC. 

Es tracta d’un pressupost que té en compte 
la situació actual i que reflecteix les prioritats 
de l’Ajuntament: no augmentar els impostos 
a la població i mantenir les línies bàsiques del 
Pla de Govern, que se centren en l’atenció a 
les persones, prioritzant les polítiques socials, 
la millora d’equipaments i de la via pública, 
i la promoció del municipi, tant comercial i 
empresarial com turística.  

Les grans accions per al 2022  

El pressupost inclou 575.000 € per les 
obres de millora del carrer de Sant Pau, que 
actualitzaran les xarxes soterrades i l’aspecte 
del carrer, convertint-lo en una via amb 
voreres amples i arbrat. Alhora, contempla la 
redacció del projecte de millora del carrer de 
Sant Antoni.

En termes de sostenibilitat, s’inclouen 20.000 
€ que es destinaran a la instal·lació de plaques 

solars en equipaments municipals, i que se 
sumen a les ja previstes per a l’Escola Beat 
Bonaventura. En aquest mateix sentit, es 
preveu substituir l’enllumenat públic per 
millorar l’eficiència energètica i tirar endavant 
les accions recollides al Pla de mobilitat 
sostenible.  

La promoció municipal continua sent prioritària 
en aquest pressupost, destinant 75.000 € en 
campanyes de comerç local, formacions per a 
empreses, foment del patrimoni turístic i altres 
accions recollides als Plans de dinamització 
comercial i turístic. A més, incorpora 50.000€ 
per equipar l’espai de dinamització econòmica 
i destinar-hi un/a tècnic/a assessor.  

Pel que fa a l’àmbit social i d’acompanyament 
a les persones, el pressupost aposta per un 
millor Servei Social a la nostra comunitat, 
dedicant-hi uns 140.000 €, i incloent la compra 
d’un edifici per donar solució a diferents 
necessitats actuals. També posa en rellevància 
les polítiques d’igualtat de gènere, incorporant 
per primera vegada una partida específica de 
13.000 €. Per altra banda, prioritza la seguretat 
dels veïns i veïnes ja que preveu l’augment 
d’agents del cos de la Guàrdia Municipal.

Els recursos per a les entitats locals continuen 
reflectits al pressupost 2022, destinant-hi més 
de 100.000 € de suport econòmic. 

A més, amb l’objectiu de dinamitzar la cultura 
i l’oci al municipi, es destinen els recursos 
necessaris per conservar les festes de Riudoms 
i potenciar la cultura, com per exemple els 
19.000 € per a la construcció d’elements festius 
com són una bèstia de foc i un gegantó.
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Actuacions de la Brigada Municipal 
a la via pública

L’Ajuntament ha col·locat un nou element 
reductor de velocitat de vehicles, de tipus 
esquena d’ase, al carrer de Sant Vicenç en 
substitució de l’anterior que era de banda 
prefabricada. 

La Brigada Municipal ha fet treballs d’esporga 
de l’arbrat a diversos carrers i espais públics 
del municipi. Els mesos de tardor i d’hivern 
són els més idonis per fer el manteniment 
dels arbres. 

Urbanisme

L’alcalde Sergi Pedret i el regidor d’Urbanisme, 
Jordi Domingo, es van reunir amb els veïns i 
les veïnes del carrer de Sant Pau per explicar 
el projecte de remodelació que està previst 
fer-hi durant el 2022.

Les obres permetran canviar la pavimentació 
del carrer i renovar el servei d’aigua potable, 
sanejament i pluvials. A més, s’eixamplaran 
les voreres, que passaran a tenir una 
amplada mínima d’1,50 m donant prioritat al 
pas dels vianants; se suprimiran les barreres 
arquitectòniques; i es plantaran arbres en 
alguns punts del carrer. 

La remodelació del carrer de 
Sant Pau s’iniciarà aquest 2022

La via tindrà un únic sentit de circulació de vehicles, que es determinarà quan finalitzi la redacció 
del Pla de mobilitat sostenible que el Govern va encarregar a una empresa especialista. Així 
mateix, s’habilitaran espais d’aparcament allà on no hi hagi accés de vehicles als edificis.

Serveis Públics
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La Fundació Humana, encarregada de la 
recollida de residus tèxtils a Riudoms, ha 
recollit un total de 19.304,45 kg de roba, 
complements tèxtils de la llar i de calçat al 
municipi durant l’any 2021. Aquest servei 
de recollida és gratuït i permet reciclar o 
reutilitzar el tèxtil usat que es diposita en 
els contenidors verds d’aquesta organització 
sense ànim de lucre.

Les donacions de roba i tèxtil usats es poden 
deixar en els sis punts de recollida de què disposa 
Riudoms i que es troben situats als carrers de 
la Mola, de Salvador Espriu, a les avingudes 
de Catalunya i de Pau Casals, al passeig de 
Germans Nebot i a la Deixalleria Municipal.

Serveis Públics

La Fundació Humana recull més de 
19 tones de tèxtil usat a Riudoms

  Mobles i residus voluminosos per llençar? Utilitza la deixalleria!

L’Ajuntament ofereix els següents 
serveis per als veïns i les veïnes de Riudoms: 

> Servei de recollida a domicili
Es tracta d’un servei gratuït que realitza la Brigada Municipal. Cal trucar al 977 
850 350 i sol·licitar dia per a la recollida. Màxim 3 voluminosos per habitatge 
i dia. En cap cas, s’efectuen recollides dins del domicili particular. Caldrà deixar el 
voluminós al costat del portal de casa en el dia assignat per a la recollida.

> Deixalleria Municipal [crta. Riudoms-Les Borges del Camp]
Horari d’obertura: 
dimarts i dijous de les 16 h a les 20 h 
dissabtes de les 10 h a les 14 h

L’article 14.2 de l’ordenança municipal sobre civisme i convivència ciutadana de l’Ajuntament de 
Riudoms determina que està totalment prohibit abandonar deixalles i/o residus de qualsevol naturalesa 
en llocs no autoritzats. Aquesta ordenança està tipificada amb sancions, en cas d’incompliment. 

Des del 1987, Humana Fundación Pueblo para Pueblo treballa per a la protecció del medi 
ambient a través de la reutilització del tèxtil i desenvolupa programes de cooperació a l’Àfrica, 
Amèrica Llatina i l’Àsia així com de suport local i agricultura urbana al territori més proper.
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Promoció Econòmica

La Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç Local i la Taula de Comerç de Riudoms van organitzar, 
un any més, el 16è Mercat de Nadal que es va poder visitar els dies 11 i 12 de desembre a la plaça 
de l’Església.

El Mercat també va comptar amb la col·laboració d’entitats i associacions del municipi que van 
oferir activitats per a tots els públics com són el taller d’estampació amb serigrafia, les actuacions 
dels gegants i del Ball de Bastons, la música del Grup Independent d’Art i de Gaudi’m, i la 
presentació del llibre «La cuina de Maria Poch Constantí, el cicle de l’olivera» amb fotografies de 
Mateu Salvat. A més, es va fer un taller de centres florals, un tast d’avellana i d’oli d’oliva, i el 
Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar va organitzar el 3r Mercat d’Artistes Locals.

Campanya “Per Nadal, i tot l’any, compro a Riudoms!”

L’Ajuntament promociona el comerç 
local durant les festes de Nadal

Durant el mes de desembre, la Regidoria de 
Promoció Econòmica conjuntament amb la Taula 
de Comerç de Riudoms van posar en marxa la 
campanya «Aquest Nadal, i tot l’any, compro 
a Riudoms!» amb l’objectiu de promocionar 
les compres i reactivar el comerç local i de 
proximitat durant les festes.

Aquest any, s’hi van adherir una cinquantena 
de comerços i que van aportar obsequis per a 
la Cistella de Nadal que es va sortejar, en un 
acte a la plaça de l’Església, el divendres 31 de 
desembre a càrrec de l’Home dels Nassos. La 
persona guanyadora de la Cistella de Nadal del 
2021 va ser Mitu Raileanu. 
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La Regidoria de Joventut i Lleure va organitzar, el dimecres 29 de desembre, una jornada de tallers 
infantils de Nadal en substitució del Parc Infantil de Nadal. Els tallers es van fer durant tot el dia a 
la plaça de l’Església i van comptar amb la col·laboració de diverses entitats locals com la Secció 
d’Escacs, la Colla de Diables i el Ball de Bastons del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, 
l’Associació Creació de Colors, l’AMPA Beat Bonaventura, l’Associació El Trencadís i els Kintus’04.

 

S’organitza una jornada de tallers 
infantils de Nadal 

Joventut i Lleure

Pessebres guanyadors del concurs 
de 2021
La Regidoria de Joventut i Lleure va fer 
públic, el 3 de gener, el resultat del Concurs 
de Pessebres 2021. El jurat, que un any més 
ha fet una valoració a partir dels vídeos que 
han enviat les persones inscrites, va acordar 
els següents pessebres guanyadors:

Millor Pessebre (modalitat adult)
Parròquia de Sant Jaume Apòstol

Millor pessebre (modalitat infantil)
Enoc Trescastro

Millor pessebre (modalitat aparador)
Desert

Premi a l’originalitat
Raquel Canals

Premi al millor pessebre en la modalitat infantil
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Les festes de Nadal recuperen 
la màgia i la il·lusió

Festes

Com a novetat, els infants i adults van poder visitar La fàbrica dels regals, 
una delegació de SSMM els Reis d’Orient a Riudoms.

Les festes de Nadal d’aquest any han pogut 
recuperar certa normalitat i els infants han 
gaudit de la màgia i la il·lusió pròpies de l’època.

El diumenge 26 de desembre, els emissaris 
reials van recollir les cartes dels nens i les 
nenes a la plaça de l’Om. Els dies 2 i 3 de gener, 
es va poder visitar, per primera vegada, La 
fàbrica dels regals i, el dimecres 5 de gener, 
SSMM els Reis d’Orient van arribar amb el seu 
Seguici Reial que, enguany, va modificar el 
seu recorregut habitual. 
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Verònica
Torres
Ferrant

Regidora de 
l’àrea de Festes

Per fi hem pogut celebrar les nostres Festes de Nadal 
amb certa normalitat i s’han organitzat un seguit 
d’actes que han tingut molt bona acollida.

Em fa especial il·lusió explicar-vos que aquest any 
SSMM els Reis d’Orient escollissin el nostre poble de 
Riudoms per portar una delegació de la seva Fàbrica 
dels Regals, perquè tothom qui ho volgués pogués 
visitar-la i gaudir de com fan els últims preparatius 
per a la nit més màgica de l’any. Van ser dos dies 
meravellosos! Veure la cara dels més petits i no tan 
petits al sortir de la visita, va ser molt gratificant 
perquè SSMM van aconseguir recuperar l’alegria i la 
il·lusió de totes les persones visitants.

Personalment, em quedo amb la cara dels més petits 
quan feien la visita i la cara dels més grans quan 
recordaven la seva infància. Aquestes petites coses 
són les que m’omplen d’alegria i recompensa.

Per arrodonir-ho, SSMM van poder arribar al nostre 
poble amb el seu seguici, tots els carrers plens de 
nens i nenes il·luminats per la llum dels fanalets. 
Va ser una nit molt intensa d’emocions al poder 
comprovar que no hem perdut la il·lusió i que tots i 
totes tenim ganes de tornar a sortir al carrer.

Aprofito per fer un agraïment a la Cooperativa Agrícola 
de Riudoms, entitats locals, a totes les persones 
voluntàries que sempre ens donen suport i ajuda 
sense esperar res a canvi, a tots els treballadors 
municipals i als meus companys de camí.

I no vull acabar aquest escrit sense donar les gràcies 
de tot cor a tots els i les assistents als actes. Ho 
heu fet amb responsabilitat i respectant totes les 
mesures sanitàries. Som un poble de referència per 
la nostra comarca i això és gràcies a vosaltres. Sou 
un exemple a seguir.
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L’Escola Municipal de Música 
participa en els actes de Nadal

Educació

El Teatre Auditori Casal Riudomenc va 
programar, el mes de gener, un concert per 
al Dia de Reis, a la tarda, amb el grup de 
gòspel i soul «Sand&Soulshine voices». I, el 
diumenge 16, l’escenari del teatre va acollir 
l’obra «Classe» amb Carlota Olcina, Pau 
Roca i Pol López, una trobada entre pares 
i professor que mostra una confrontació 
divertida i punyent on xoquen les diferències 
de classe, els reptes del món educatiu i les 
dificultats a l’hora de relacionar-nos. 

La programació del Teatre es pot consultar al 
web www.casalriudomenc.cat. 

Primers espectacles de l’any 
al Teatre Auditori Casal Riudomenc

Teatre Auditori

L’Escola Municipal de Música de Riudoms va programar diversos concerts de Nadal durant el 
mes de desembre. El dissabte 11, a la tarda, va participar en el 16è Mercat de Nadal oferint un 
repertori de nadales a càrrec de la coral Petits cantors i que va acompanyar la tradicional encesa 
de l’enllumenat que durant les festes guarneix la plaça de l’Església. També, els dies 21 i 22, 
l’alumnat de l’Escola va fer els concerts per a les famílies al Teatre Auditori Casal Riudomenc.
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La Biblioteca Antoni Gaudí celebra 
el seu 30è aniversari
La Biblioteca Antoni Gaudí va complir, el 24 
de novembre, trenta anys de servei cultural i 
educatiu a Riudoms. 

Per tal de commemorar aquesta efemèride, 
s’han programat algunes activitats especials 
durant els mesos de novembre i desembre,  
com ara l’espectacle infantil «Xirimiri de 
contes i cançons» a càrrec de la companyia 
En clau de clown que va tenir lloc el dissabte 
11 de desembre.

A més, s’ha obsequiat els usuaris i les usuàries 
de la biblioteca amb una bossa de cotó feta 
especialment amb motiu del 30è aniversari. 

Biblioteca

La Biblioteca commemora l’Any 
Felícia Fuster 

La Biblioteca Antoni Gaudí es va sumar a la commemoració de l’Any Felícia Fuster organitzant 
dues activitats que oferia el Departament de Cultura a les biblioteques públiques. El dimecres 
15 de desembre es va fer la conferència-concert «Buidor plena, poema gràvid» a càrrec de 
Big Mama Montse i, el divendres 17 de desembre, el recital poètic «Només el gran desert dels 
telegrames muts» a càrrec de les poetes Tònia Passola i Blanca Llum Vidal i l’acompanyament 
musical de la pianista Laura Pastor.
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Entitats

En el marc del Mercat de Nadal, el Centre 
d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar 
conjuntament amb l’Ajuntament de Riudoms 
va organitzar el 3r MercArt per donar 
visibilitat a les creacions i dissenys dels i les 
artistes locals. 

3a edició del 
Mercat d’Artistes

S’inicien les Aules d’Extensió 
Universitària per a majors de 55 anys

Formació i Gent Gran

La Regidoria de Formació ha posat en marxa, 
a partir del gener, les Aules d’Extensió 
Universitària per a majors de 55 anys que 
ofereix la Universitat Rovira i Virgili i que 
tenen lloc els divendres, a les 7 de la tarda, 
al Centre d’Entitats i Formació «Les Escoles 
Velles». 

En aquesta primera edició de l’any, s’hi han 
inscrit una setantena de persones i, per 
aquest primer trimestre, s’ha presentat un 
programa amb un total d’onze conferències. 

Salut

Riudoms, solidari 
amb La Marató

Els diferents actes i activitats que es van 
organitzar, tant per part de l’Ajuntament 
com per les entitats i associacions locals, van 
recollir un total de 3.434,83 € per destinar 
a La Marató de TV3, que en l’última edició 
estava dedicada a la salut mental. 
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Festa Major de Sant Sebastià

Els dies 21 i 22 de gener, van tenir lloc les I Jornades del Fricandó de Riudoms, organitzades pel Centre 
d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar i l’Ajuntament de Riudoms. El divendres 21 es va fer una classe 
magistral sobre fricandó a càrrec de Joseba Cruz, xef del Restaurant Le Clandestin de Navàs (Bages), i 
dissabte al matí es va organitzar el Concurs de fricandó a la plaça de l’Església. 

El dissabte 22, al vespre, es va celebrar el 
tradicional correfoc de la Festa Major i els versots 
a càrrec de la Colla de Diables i la de Diablons de 
Riudoms juntament amb el grup de Tabalers. 

El diumenge es va celebrar la solemne missa i la 
processó en honor a Sant Sebastià que va transcórrer 
pels carrers del centre de la vila i que va estar 
acompanyada del grup de sacaires Va de vent. 

FestesEntitats Salut

Aquest any, s’han organitzat les primeres Jornades del Fricandó de Riudoms. 
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Diuen que la informació és poder. Potser sí. Vivim en una societat on la quantitat 
d’informació que rebem per unitat de temps sobrepassa sovint la nostra capacitat 
d’assimilar-la. Cal ser curosos doncs amb el que llegim i amb els canals d’informació 
que utilitzem per estar informats. No es tracta només de ser curosos en el nombre i la 
diversitat de canals, ja que això ens dona la riquesa en les possibles interpretacions de 
les dades, sinó en la fiabilitat de la informació que aquests transmeten.

En aquesta societat que escut opinions, impressions, punts de vista i molta subjectivitat, 
tenim el dret d’estar informats per aquells emissors que coneixen bé la informació i de 

forma objectiva.

A nivell municipal, rebem molta informació també per diferents canals. Ara bé, cal 
que sapiguem discernir entre aquella que ens arriba de l’emissor que és el generador 
de la pròpia informació i que per tant la coneix bé, o d’aquella que prové d’un emissor 
desinformat i que el que pretén precisament, és desinformar i confondre la població 
més que no pas informar-la.

La informació no es genera del no res. No hi ha informació si no hi ha acció. I no hi 

Informar o desinformar: aquesta és la qüestió

Opinió dels Grups Municipals

Clarobscurs a l’horitzó

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. 

Fa poc va tenir lloc la presentació del procés participatiu del Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM), el procés per definir les línies estratègiques que han de regir l’encàrrec 
de redacció de l’avanç POUM.

Aquest acte va ser anunciat per diferents canals de comunicació de l’Ajuntament. El Casal 
Riudomenc tenia una bona afluència. Hi havia bastanta gent que s’havia interessat per 
la presentació.

El format de l’acte ens semblava adequat tot i que el contingut no ens ho va semblar 
pas. Gran part de la presentació la va ocupar l’alcalde Sergi Pedret promocionant 
l’obra de govern del dia a dia de l’Ajuntament. Aquesta informació era necessària per 

contextualitzar l’acte però no calia que n’ocupés una part central i destacada.

El que realment era important, i el motiu pel qual totes havíem assistit a l’acte, era 
conèixer amb profunditat com es desenvoluparà el procés participatiu. Quins temes 
específics es tractaran? Com s’organitzaran els debats? Quina durada tindran i com es 
recolliran les opinions? Hi assistiran les persones a títol individual o també s’escoltarà 
l’opinió d’entitats, col·lectius i/o sindicats, com ara la Unió de Pagesos?

El tècnic de l’empresa que assessora l’Ajuntament va explicar les diferents fases del 
procés de participació i aprovació del POUM, però no es van aclarir aquestes qüestions. 
El tríptic o la pàgina web de l’Ajuntament tampoc aporten informació complementària.

Fer un míting amb els recursos de totes

El govern municipal de Junts acaba d’aprovar el pressupost de l’Ajuntament per a aquest 
2022. És un pressupost amb clarobscurs evidents. Té llums, però també té un grapat 
d’ombres, tal com ja ha succeït els últims anys.

Comencem destacant un paquet de coses en què des d’Esquerra hem insistit per activa i per 
passiva, en alguns casos des de fa anys, i que finalment hem aconseguit que s’incorporin 
al pressupost. Ens en felicitem. Són aquestes:
- l’ampliació de la Guàrdia Urbana: passarà d’11 a 13 agents.
- la contractació d’un nou dinamitzador de promoció municipal.
- la compra d’un habitatge per a lloguer social. Possiblement estarà al nucli antic i caldrà 
reformar-lo.

- una partida d’ajuts a famílies monoparentals per pagar impostos com l’IBI. 
- i també tot el nostre suport a la reforma del carrer Sant Pau, que es farà aquest 2022.

Ara bé, en aquest pressupost hi ha algunes mancances clares. Les destaquem:
- cal un reforç de la neteja viària i del manteniment de carrers i voreres, però cap d’aquestes 
partides augmenta de cara al 2022.
- trobem a faltar una campanya de civisme potent. No només amb cartells, sinó també amb 
agents cívics al carrer.
- també cal potenciar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. No pot ser que hi hagi moltes peticions 
de riudomencs que quedin sense respondre.
- el web de l’Ajuntament s’ha de renovar per donar una resposta més àgil al ciutadà.
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Grup Municipal de la CUP-Amunt

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per Riudoms

forma objectiva.

A nivell municipal, rebem molta informació també per diferents canals. Ara bé, cal 
que sapiguem discernir entre aquella que ens arriba de l’emissor que és el generador 
de la pròpia informació i que per tant la coneix bé, o d’aquella que prové d’un emissor 
desinformat i que el que pretén precisament, és desinformar i confondre la població 
més que no pas informar-la.

La informació no es genera del no res. No hi ha informació si no hi ha acció. I no hi 

ha acció si no hi ha hores de treball i d’esforç per part dels regidors i les regidores del 
Govern de Junts per Riudoms, que dediquen gran part del temps del dia a dia al poble 
que tant estimen i a la seva gent. 

La informació per si sola no és res. La informació descriu fets tangibles que algú s’ha 
dedicat a que es fessin realitat. A Junts per Riudoms, no només informem. A Junts per 
Riudoms, treballem. 

Informar o desinformar: aquesta és la qüestió

Clarobscurs a l’horitzó

contextualitzar l’acte però no calia que n’ocupés una part central i destacada.

El que realment era important, i el motiu pel qual totes havíem assistit a l’acte, era 
conèixer amb profunditat com es desenvoluparà el procés participatiu. Quins temes 
específics es tractaran? Com s’organitzaran els debats? Quina durada tindran i com es 
recolliran les opinions? Hi assistiran les persones a títol individual o també s’escoltarà 
l’opinió d’entitats, col·lectius i/o sindicats, com ara la Unió de Pagesos?

El tècnic de l’empresa que assessora l’Ajuntament va explicar les diferents fases del 
procés de participació i aprovació del POUM, però no es van aclarir aquestes qüestions. 
El tríptic o la pàgina web de l’Ajuntament tampoc aporten informació complementària.

La impressió que va tenir una part dels assistents, amb qui hem pogut comentar-ho, és 
que la presentació s’assemblava més a un míting electoral que a un acte de presentació 
d’un procés que ha d’incloure tot el poble.

la CUP pensem que la participació és una eina molt potent i no ens cansarem de dir 
que cal fer-la bé. Esperem que el procés participatiu es desenvolupi millor del que ha 
començat. La confiança de la ciutadania en la participació és important perquè aquesta 
tingui èxit.

Aquest article ha estat escrit el 28 desembre de 2021.

Fer un míting amb els recursos de totes

- una partida d’ajuts a famílies monoparentals per pagar impostos com l’IBI. 
- i també tot el nostre suport a la reforma del carrer Sant Pau, que es farà aquest 2022.

Ara bé, en aquest pressupost hi ha algunes mancances clares. Les destaquem:
- cal un reforç de la neteja viària i del manteniment de carrers i voreres, però cap d’aquestes 
partides augmenta de cara al 2022.
- trobem a faltar una campanya de civisme potent. No només amb cartells, sinó també amb 
agents cívics al carrer.
- també cal potenciar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. No pot ser que hi hagi moltes peticions 
de riudomencs que quedin sense respondre.
- el web de l’Ajuntament s’ha de renovar per donar una resposta més àgil al ciutadà.

- i un cop més, el pressupost no inclou cap element de tarifació social.

A tot això cal afegir-hi un parell de coses més. La primera: el govern de Junts ha fet el 
pressupost del 2022 tot sol. Ni ha demanat propostes a la resta de grups ni l’hem treballat 
conjuntament.

I la segona: ja estem a 2022, però encara no s’han posat en marxa bona part dels grans 
projectes d’aquest mandat: l’aparcament dels Hortets, la reforma de la Raval de Sant 
Francesc, la segona planta de les Escoles Velles, etc. I aquesta no és la millor de les 
situacions.
Per tot plegat, el vot d’Esquerra davant el pressupost ha estat el d’abstenció.
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Encarem l’any 2022 amb unes perspectives molt millors a les que teníem en aquestes 
mateixes dates l’any passat, situació que ens permet afrontar amb més optimisme les 
actuacions del Pla de Govern previstes.

Certament, les dificultats d’aquests temps passats han retardat les dates de realització 
d’alguns projectes planificats per l’any 2021 per causes d’abast global, com el 
subministrament de materials i el consegüent augment de preus. Les Escoles Velles, la 
pista de tennis o l’encreuament de l’Av. Catalunya amb Baltasar de Toda i Tàpies, en són 
alguns exemples. Aquests canvis però, no han impedit que tot allò planificat pel 2022 
estigui a punt per iniciar-se en paral·lel.

De totes aquestes actuacions, voldríem destacar-ne les que van relacionades amb la 
millora de la mobilitat al nostre poble, aspecte sobre el qual s’està redactant un Pla 
que determinarà les accions prioritàries a dur a terme a Riudoms en els propers anys. 
Una d’elles és la reforma del C/Sant Pau. L’adequació d’aquest carrer amb una estètica 
dels anys 70, amb un disseny que prioritzava la circulació de vehicles per damunt dels 
vianants i amb els serveis d’aigua i clavegueram actualment molt deteriorats, tindrà un 
impacte tant visual com de millora dels serveis públics en aquesta zona. I alhora facilitarà 
la mobilitat de vianants en els carrers circumdants al Nucli Antic. Aquest projecte vindrà 
seguit, en els propers anys, de l’adequació d’altres carrers, com el de Sant Antoni.

Mantenim el compromís

Opinió dels Grups Municipals

Posem el focus en els temes enquistats

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. 

En el darrer article us vam explicar la nostra valoració de l’acte de presentació del procés 
participatiu del POUM. Tot i que alguns aspectes no ens van agradar, considerem molt 
important que la ciutadania s’impliqui i digui la seva opinió sobre el disseny del Riudoms 
del futur.

La CUP fa anys que reclama la necessitat de tenir un POUM. Som conscients que el procés 
d’aprovació serà llarg, i tot just comença. Creiem que, a més de fomentar la participació 
ciutadana, els grups polítics n’hem de fer un bon seguiment i hem de tenir l’oportunitat 
de plantejar els debats que considerem necessaris al voltant d’aquesta qüestió.

A l’Ajuntament els grups polítics participem de la Comissió d’Urbanisme, un espai des 

d’on podem seguir l’actualitat en relació a les obres que fa l’Ajuntament, o per exemple, 
les llicències per a rehabilitacions o construcció d’edificis.

Ara bé, malgrat que la CUP ho hem demanat, aquesta Comissió no té un torn obert 
de paraula on les regidores puguem plantejar debats sobre altres qüestions relatives a 
urbanisme. Tenint en compte aquesta circumstància, considerem imprescindible crear 
una comissió de seguiment del POUM.

Un espai formal i regulat on l’equip de govern reti compte dels passos que s’estan duent 
a terme i on la resta de grups podem comprovar que les coses es fan ben fetes i no 
s’acumulen retards.

Seguiment del POUM: Quina veu tindrem els càrrecs electes?

A Riudoms tenim diversos temes enquistats. Alguns son responsabilitat del govern 
municipal i d’altres no tant, però en tots ells trobem a faltar informació. Per què el govern 
de Junts no els explica en aquest butlletí? Els valors republicans son això: transparència 
i proximitat. Per aquest motiu, al Ple de gener, des d’Esquerra vam preguntar al govern 
per alguns d’aquests temes enquistats. No va respondre cap qüestió i ho haurà de fer 
al Ple de març. Ara exposem algunes de les preguntes que vam fer i quan en tinguem 
novetats us n’informarem.

1. Passeig Germans Nebot: allargar aquest passeig fins a la rotonda d’entrada del Molí 
d’en Marc és clau per millorar la mobilitat de Riudoms, sobretot per treure molts cotxes 
que ara passen per l’avinguda Pau Casals. Quines accions ha fet el govern per allargar 

aquest passeig? Veurem cap avenç destacat aquest mandat?

2. Edifici i carrers de l’Hort del Coques: fa més de 10 anys que tenim aquest gran bloc 
de pisos deshabitat i els carrers del voltant sense acabar i plens d’herbes i tanques. Quina 
és la informació més recent que té el govern sobre aquest projecte? L’actual propietari té 
previst reprendre les obres aviat?

3. Atenció al ciutadà: cal potenciar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). No pot ser que 
sovint sigui complicat contactar amb l’ajuntament o qui hi hagi instàncies de riudomencs 
que quedin sense respondre. Des de l’inici del mandat (juny 2019) quantes instàncies 
s’han registrat a l’OAC? Quantes no s’han respost? Com valora el govern municipal el 
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De totes aquestes actuacions, voldríem destacar-ne les que van relacionades amb la 
millora de la mobilitat al nostre poble, aspecte sobre el qual s’està redactant un Pla 
que determinarà les accions prioritàries a dur a terme a Riudoms en els propers anys. 
Una d’elles és la reforma del C/Sant Pau. L’adequació d’aquest carrer amb una estètica 
dels anys 70, amb un disseny que prioritzava la circulació de vehicles per damunt dels 
vianants i amb els serveis d’aigua i clavegueram actualment molt deteriorats, tindrà un 
impacte tant visual com de millora dels serveis públics en aquesta zona. I alhora facilitarà 
la mobilitat de vianants en els carrers circumdants al Nucli Antic. Aquest projecte vindrà 
seguit, en els propers anys, de l’adequació d’altres carrers, com el de Sant Antoni.

Paral·lelament a aquesta actuació al C/Sant Pau, i com el Govern ja vam anunciar, es 
crearà un aparcament a la zona dels Hortets per suplir els aparcaments que es puguin 
perdre en el nou disseny dels carrers ja esmentats i alhora, ampliar les places properes 
al centre del poble.

A Junts per Riudoms tenim un compromís amb els veïns i veïnes; un compromís que és el 
nostre Pla de Govern i que va rebre el suport majoritari del nostre poble; un compromís 
que, malgrat les circumstàncies adverses, ens mantenim ferms en dur-lo a terme.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per RiudomsMantenim el compromís

Posem el focus en els temes enquistats

d’on podem seguir l’actualitat en relació a les obres que fa l’Ajuntament, o per exemple, 
les llicències per a rehabilitacions o construcció d’edificis.

Ara bé, malgrat que la CUP ho hem demanat, aquesta Comissió no té un torn obert 
de paraula on les regidores puguem plantejar debats sobre altres qüestions relatives a 
urbanisme. Tenint en compte aquesta circumstància, considerem imprescindible crear 
una comissió de seguiment del POUM.

Un espai formal i regulat on l’equip de govern reti compte dels passos que s’estan duent 
a terme i on la resta de grups podem comprovar que les coses es fan ben fetes i no 
s’acumulen retards.

També ha de servir per a que els grups aprofundim en qüestions que ara són d’actualitat 
com per exemple el catàleg de masos, els canvis en la mobilitat o el futur del Nucli Antic. 
Alhora podrem acostar posicions per tal d’arribar a un consens en qüestions rellevants 
per Riudoms, un fet imprescindible si parlem del POUM.

No entendríem que mentre es demana la participació de la ciutadania, els i les regidores 
no tinguem l’oportunitat de dir-hi la nostra des de l’àmbit que ens correspon. No estem 
inventant la sopa d’all, molts municipis també ho han fet així.

Article escrit l’1 de febrer de 2022.

Seguiment del POUM: Quina veu tindrem els càrrecs electes?

aquest passeig? Veurem cap avenç destacat aquest mandat?

2. Edifici i carrers de l’Hort del Coques: fa més de 10 anys que tenim aquest gran bloc 
de pisos deshabitat i els carrers del voltant sense acabar i plens d’herbes i tanques. Quina 
és la informació més recent que té el govern sobre aquest projecte? L’actual propietari té 
previst reprendre les obres aviat?

3. Atenció al ciutadà: cal potenciar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). No pot ser que 
sovint sigui complicat contactar amb l’ajuntament o qui hi hagi instàncies de riudomencs 
que quedin sense respondre. Des de l’inici del mandat (juny 2019) quantes instàncies 
s’han registrat a l’OAC? Quantes no s’han respost? Com valora el govern municipal el 

servei d’atenció al ciutadà que dona l’ajuntament?

4. Activitats de les entitats: un dels compromisos dels diversos partits polítics en les 
últimes eleccions va ser trobar una manera de difondre les activitats de les entitats a 
través dels canals de comunicació de l’Ajuntament, però no sabem res del que ha fet el 
govern per aconseguir-ho. En quin punt es troba aquest projecte? Quan el podrem veure 
fet realitat?

Estem al servei de Riudoms! (article entregat l’1 de febrer)
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