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Petites accions locals per a grans 
passos globals

Escrit de l’Alcalde

Una de les prioritats 
del Govern Municipal 
en aquesta legislatura 
és treballar per fer un 
Riudoms més sostenible.

La Campanya de la Bona 
Brossa és una de les 
accions que primer vam 

iniciar en aquesta línia. L’objectiu era clar: 
millorar la recollida selectiva i donar una 
finalitat social a l’estalvi generat del fet de 
separar bé els residus.

Aquesta campanya de sensibilització a la 
població, conjuntament amb les entitats 
implicades en la lluita contra el càncer, ha 
anat acompanyada d’altres accions concretes 
que fomenten el reciclatge i la reducció dels 
residus.

Un exemple és l’entrega de lots de bolquers 
reutilitzables als nounats que s’empadronen 
al municipi. Precisament el mes de febrer, hem 
fet el primer lliurament a les tres primeres 
famílies que han empadronat el seu infant, 
nascut aquest any 2022, a Riudoms. En 
l’acte de benvinguda als nadons, vam donar 
l’enhorabona a les famílies i vam entregar 
una carpeta amb informació d’interès per al 
recent nascut i la seva família. Alhora, vam 
lliurar un lot de bolquers reutilitzables per a 
cada nounat, amb l’objectiu que substitueixin 
els bolquers d’un sol ús per aquests bolquers 
de roba i contribueixin així a la reducció de 
residus  i a la cura del medi ambient. 

Durant els primers dos anys i mig de vida, 
un nadó pot arribar a utilitzar uns 5.500 
bolquers, que suposen la tala de 5 arbres. A 
més, en llançar-los, es converteixen en una 
tona de residus, que tarden aproximadament 

500 anys en degradar-se. Aquests residus 
van a la fracció resta i no es poden reciclar. 
Imaginem-nos per un moment, la quantitat 
de deixalles que estalviaríem al nostre 
poble si cada nadó riudomenc fes ús de 
bolquers reutilitzables en lloc dels d’un sol 
ús. A Riudoms, tenim una mitjana d’una 
cinquantena de nounats a l’any, fet que 
representa 250 arbres talats i 275.000 
bolquers degradant-se al medi durant els 
propers 500 anys i, alhora, 50 tones de 
residus que ens podríem estalviar al nostre 
poble cada any.

Des de l’Ajuntament creiem que només 
podrem disminuir residus si sumem esforços 
de tota la població. I aquesta acció és 
un exemple de com podem contribuir 
diàriament des de les nostres cases, tant a 
la sostenibilitat del planeta com, en el cas 
d’aquest any a Riudoms, a la investigació 
per la lluita contra el càncer.

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Des de l’Ajuntament 
creiem que només podrem 

desminuir residus si sumem 
esforços de tota la població
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Xat sobre el 
pressupost 
municipal

Governació

La presidenta del Consell Comarcal del Baix 
Camp, Rosa M. Abelló, va realitzar una visita 
institucional a l’Ajuntament de Riudoms 
per presentar-se com a nova presidenta i 
intercanviar impressions amb l’alcalde Sergi 
Pedret sobre temes en comú entre l’ens 
comarcal i el municipal.

Aquesta trobada forma part d’una ronda de 
visites que s’ha fet a 26 ajuntaments de la 
comarca, en la qual el principal objectiu ha 
estat conèixer el grau de satisfacció dels 
serveis oferts per part del consell als municipis 
i  detectar les necessitats o inquietuds actuals 
per trobar solucions conjuntes.

Riudoms rep la visita de la 
presidenta del Consell Comarcal

El divendres 18 de febrer, l’alcalde Sergi Pedret 
i el regidor d’Urbanisme Jordi Domingo van fer 
un xat en directe a través de les xarxes socials 
de l’Ajuntament per tal de donar resposta 
a aquelles preguntes sobre el pressupost 
municipal que van formular les persones que 
hi van participar. 

La casa pairal d’Antoni Gaudí a Riudoms va 
ser protagonista d’un reportatge a la revista 
Sàpiens dins el número 239 del mes de febrer. 
L’article fa un recorregut per l’habitatge 
familiar per conèixer la història de la nissaga 
Gaudí i l’entorn natural que va influir en l’obra 
de l’arquitecte. 

La Casa Gaudí, 
a la revista 
Sàpiens
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Governació Urbanisme

Finalitzen les obres de rehabilitació 
del vestíbul de l’Ajuntament

L’Ajuntament ha dut a terme diverses 
actuacions de millora de l’accessibilitat a la 
planta baixa de la Casa de la Vila. 

Principalment, s’han eliminat les barreres 
arquitectòniques d’accés al vestíbul i a les 
oficines de la planta baixa, com són l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania i l’àrea de Secretaria, 
així com també s’hi han creat dos nous 
lavabos adaptats. 

D’altra banda, s’ha canviat el paviment del 
vestíbul i s’han fet petites reparacions de 
manteniment de l’entrada. 

Es realitzen actuacions de millora al 
camí de les Passeres

La Brigada Municipal ha asfaltat l’encreuament del camí Molí de vent amb el camí de les 
Passeres. Així mateix, s’ha enjardinat la zona de la illeta amb gespa i magnòlies i s’hi estan 
col·locant diversos elements urbans per donar una nova imatge en aquest espai públic. 

Aquesta acció es fa per millorar la circulació en aquests camins i l’encreuament del carrer de 
Baltasar de Toda i Tàpies i l’avinguda de Catalunya. 
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Joventut

La Regidoria de Joventut ofereix una nova 
iniciativa, en el marc del Pla Local de Joventut, 
per donar resposta a les dificultats creixents 
de la joventut en relació a la salut mental. 

A través de l’Espai Jove, es dona suport 
emocional als joves que ho sol·licitin amb 
l’objectiu de parlar d’allò que els preocupa, 
en un entorn segur i confidencial, així com 
recursos, eines i acompanyament en l’àmbit 
de la salut. 

Es tracta d’un servei gratuït i es pot demanar 
cita a través de l’adreça joventut@riudoms.cat 
o via whatsapp al 690 695 470.

Joventut posa en marxa un servei 
de suport emocional per a joves

L’Espai Jove va acollir, el 25 de gener i el 8 
de febrer, tallers pràctics d’orientació laboral 
dirigits a joves de 3er i 4rt d’ESO de l’Institut 
Joan Guinjoan. 

La referent d’ocupació del Consell Comarcal 
del Baix Camp els va explicar tècniques per 
a la recerca de feina i eines per a l’elaboració 
dels currículums. En les dues sessions, hi van 
participar una seixantena de joves.

L’Espai Jove 
acull xerrades 
d’orientació 
laboral
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Es realitzen els tallers de debat del 
procés participatiu Imaginem Riudoms

Participació

El divendres 4 de febrer es van posar en 
marxa les sessions de tallers de debat 
presencials del procés participatiu Imaginem 
Riudoms, en el qual s’hi han inscrit més de 90 
riudomencs i riudomenques.

Després de la sessió introductòria del primer 
dia, es van dur a terme els debats sobre 
diverses temàtiques com la rehabilitació 
i dinamització del nucli antic, la plaça de 
l’Església i el patrimoni cultural, les activitats 
econòmiques i el desenvolupament del 
sòl econòmic, les masies i l’entorn rural, 
i finalment el futur que imaginem per al 
municipi. En l’última sessió, es va fer una 
priorització d’accions i es van presentar les 
conclusions. En una segona fase del procés, 
s’obrirà una consulta digital a tota la població.

Aquest procés de participació ciutadana 
permetrà definir el model de municipi 
que els veïns i les veïnes volen; i el seus 
resultats, previstos per a l’estiu d’aquest 
2022, marcaran les línies bàsiques del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
de Riudoms.
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Les obres d’urbanització de l’Hort 
del Coques es reprendran a l’estiu

Urbanisme

S’ha comunicat el desenvolupament del projecte i el calendari previst als veïns de la zona

Després de més de 10 anys d’estar paralitzades 
les obres, i després de diferents gestions per 
part de l’Ajuntament amb l’empresa SAREB, 
s’ha decidit tirar endavant el desenvolupament 
de la urbanització de la zona de l’Hort del 
Coques.

En l’Assemblea de la Junta de Compensació 
del 29 de desembre de 2021, en la qual 
l’Ajuntament de Riudoms hi està representat 
pel regidor d’Urbanisme, es van renovar els 
càrrecs de la Junta i es van gestionar els canvis 
administratius pertinents a fi de reprendre 
les actuacions necessàries per finalitzar les 
obres del projecte d’urbanització del Polígon 
d’Actuació 1 de la Unitat (PAU-1).

El PAU-1, que correspon a un dels dos polígons 
en què està dividida la zona, inclou les obres 
de prolongació dels carrers Rovira, Masferrer, 
Sant Marc i Verge dels Dolors, que envolten la 
parcel·la on es troba l’edifici plurifamiliar de 70 
habitatges. També inclou un petit tram final del 
passeig Germans Nebot i l’adequació de l’espai 
on actualment s’hi troba la zona de pàrquing.

La nova Junta de Compensació està tramitant 
la contractació dels serveis professionals per 
actualitzar el projecte d’urbanització del PAU-1 
i procedir a executar les obres que queden per 
fer, que s’espera que s’iniciïn el mes de juny 
d’aquest 2022.

L’alcalde Sergi Pedret i el regidor d’Urbanisme 
Jordi Domingo es van reunir, el dimarts 1 de 
març al Saló de Plens, amb els veïns i les veïnes 
de la zona afectada per tal de comunicar-los 
el desenvolupament del projecte i el calendari 
previst d’execució de les obres d’urbanització. 
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Jordi
Domingo 
Ferré

Regidor de 
l’àrea d’Urbanisme

El primer punt del Pla de Govern Municipal, en 
l’apartat d’urbanisme i equipaments, era el d’iniciar 
els treballs per tal de dotar Riudoms d’un Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, i teníem clar que 
ho volíem fer comptant amb la col·laboració dels 
veïns i veïnes.

És per això que, les darreres setmanes, hem iniciat el 
procés de participació ciutadana Imaginem Riudoms, 
d’on han de sorgir les línies bàsiques per definir el 
que ha de ser el futur urbanístic de Riudoms. Les 
conclusions elaborades en aquest procés participatiu 
quedaran reflectides en el document final que es 
redactarà per part dels tècnics en urbanisme. 

Des del Govern, sabem molt bé la importància que 
tindrà aquest document en el desenvolupament local, 
per això des d’un bon principi, hem volgut donar 
veu a tota la ciutadania que hi ha volgut participar, 
per obtenir el màxim consens, i perquè sabem que 
l’urbanisme és el que finalment defineix l’estructura 
d’un poble.

De fet, l’urbanisme ens determina la forma de viure 
en un poble: com ens movem per les diferents zones 
i carrers, l’ús que en fem de les places, espais verds i 
del terme, on habita i on es concentra la població. En 
definitiva, el planejament urbanístic va directament 
relacionat amb la dinamització del municipi. 

Una mostra d’això és la recent notícia que hem tingut 
de la represa de les obres d’urbanització de la zona 
de l’Hort del Coques, que permetrà enllaçar la part 
sud del poble amb el nucli antic de forma més directa 
i que alhora permetrà oferir habitatges en aquesta 
zona, que fins ara, estava més despoblada. Sens 
dubte, una gran notícia per Riudoms!

Es reprenen les obres al carrer Nou

La Brigada Municipal ha reprès les obres 
al carrer Nou per millorar la fixació de les 
llambordes de la via, una vegada finalitzades 
les obres del carrer de les Galanes i amb la 
circulació de vehicles restablerta.

Aquesta actuació es va iniciar, en un primer 
moment, l’abril del 2021 aprofitant les obres 
de remodelació del carrer de les Galanes. Tot 
i això, es van suspendre poc després a causa 
de la dificultat que tenia el veïnatge per 
accedir als seus pàrquings. Aquesta decisió 
es va prendre de forma conjunta amb els 
veïns i les veïnes afectats. 

Aquests treballs han tingut una durada de 
tres setmanes.
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Gent Gran

L’alcalde Sergi Pedret i la regidora Judit 
Albesa han donat la benvinguda als primers 
nadons que han nascut l’any 2022, i s’han 
empadronat a Riudoms, en un acte que va 
tenir lloc el dissabte 26 de febrer a la casa de 
la vila. 

A les famílies, se’ls va fer l’entrega d’una 
carpeta amb informació d’interès sobre 
serveis que ofereix el municipi i els seus 
equipaments municipals, així com d’un lot de 
bolquers reutilitzables.

Torna el cicle de xerrades 
Envelliment actiu i de qualitat

La Regidoria de Gent Gran ha posat en marxa 
l’11a edició del Cicle Envelliment actiu i de 
qualitat que està enfocat a oferir xerrades i 
tallers en l’àmbit de la nutrició i l’alimentació 
saludable en persones adultes.

La primera xerrada, a càrrec de la mestra i 
especialista en promoció de la salut Míriam 
Segura, es va fer el dimarts 22 de febrer a 
la Llar de Jubilats. 

Per aquesta edició, s’han previst dues sessions 
més, una al març i l’altra a l’abril.

L’Ajuntament entrega un lot de 
benvinguda als infants nounats 
riudomencs

Sostenibilitat

Aquesta acció està emmarcada en la Campanya de la Bona Brossa que duu a terme l’Ajuntament 
amb l’objectiu de fomentar la recollida selectiva i reduir els residus de la fracció resta, la qual 
inclou també els bolquers. L’entrega d’aquest lot als nounats empadronats a Riudoms s’anirà 
fent mensualment durant tot el 2022.
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S’habilita una 
nova sala d’estudi
La Biblioteca Antoni Gaudí compta amb una 
nova sala d’estudi situada a la sala general 
amb capacitat màxima per a 12 persones. 

Aquest nou espai aïllat que s’ha habilitat i 
que compta amb llum natural es destinarà a 
usuaris i usuàries que han d’estudiar en grup 
o fer un treball compartit, així com també 
per a aquelles persones que necessitin un 
espai de concentració per estudiar. A més, 
també s’utilitzarà per a algunes activitats que 
ja s’estan duent a terme, com ara el Club de 
Lectura infantil. 

D’altra banda, s’han dut a terme millores a la 
sala infantil incorporant noves prestatgeries i 
creant un espai més apropiat per a usuaris i 
usuàries de partir de 9 anys.

Gent Gran

El Club de Lectura per a adults “Llibres, cafè i avellanes” ha complert, el mes de febrer, deu 
anys de la seva creació i ho va celebrar amb l’escriptora i filòloga Maria Lluïsa Amorós que va 
parlar del seu últim llibre “Els nens de la senyora Zlatin”.  Durant aquesta dècada, s’han llegit 
un centenar d’obres, s’han compartit més de 90 tertúlies i activitats diverses, i l’han visitat 
escriptors i escriptores locals, del territori i de Catalunya. 

El Club de Lectura per a adults 
celebra 10 anys d’activitat

Biblioteca Antoni Gaudí
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La festa de Carnaval recupera els 
actes al carrer

Festes

La plaça de l’Església va acollir, el divendres 
25 de febrer, els actes de celebració del 
Carnaval 2022. 

L’arribada del Carnestoltes i la comitiva 
de Carnaval, juntament amb els diablons 
i tabalers del CERAP, va donar el tret de 
sortida a la festa. A més, es fer una desfilada 
de disfresses, l’espectacle infantil “De viatge” 
a càrrec d’Alea Teatre, una xocolatada i una 
degustació de pa amb oli i llonganissa així 
com de la beguda original del Carnaval de 
Riudoms, l’aigua de foc i l’aigua d’espurnes.
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El passat 19 de febrer va tenir lloc a la sala multiús del Casal Riudomenc la última sessió dels 
tallers participatius per la elaboració del POUM de Riudoms. En aquest acte, es van compartir les 
conclusions extretes en els tallers i es van ordenar segons prioritat per part dels participants.

Un cop finalitzada aquesta primera etapa, properament s’iniciarà la segona part d’aquest 
procés de participació, consistent en una enquesta virtual. Així, aquelles persones que no han 
pogut fer-ho de forma presencial podran fer les seves propostes per aquest altre mitjà.

Està clar que l’objectiu d’aquest procés de participació és el de recollir la opinió de la ciutadania 
sobre quin ha de ser el futur del nostre poble urbanísticament, ja que l’urbanisme defineix 

bàsicament l’estructura d’un poble.

Però més enllà d’això, aquest és el primer procés participatiu que s’impulsa des de l’Ajuntament 
de Riudoms, i el Govern ho fa amb la idea de donar continuïtat a la participació ciutadana per 
qüestions d’interès del nostre municipi.

Junts per Riudoms creiem que els processos de participació, per poder ser considerats com 
a tals, han de garantir un alta participació i, per descomptat, una transparència absoluta. Per 
a això, es necessita una organització acurada, unes eines adequades i finalment la capacitat 
d’implementar els resultats de la consulta.

Com bé sabeu no formem part del govern municipal, que controla Junts en solitari. Com 
també sabeu, des del primer dia que vam entrar a l’Ajuntament, l’equip d’Esquerra hem 
treballat per millorar Riudoms. En les coses grans i en les petites. I mica en mica tenim la 
sensació que ens hem anat guanyant la vostra confiança. Cada vegada sou més els que 
ens truqueu, escriviu o atureu pel carrer per comentar-nos coses sobre Riudoms.

Fa poc, un diumenge a la tarda, els regidors d’Esquerra ens vam organitzar per revisar 
diversos carrers del poble. En concret, ens volíem fixar en les típiques ratlles que hi ha 
pintades al mig de molts carrers per separar els dos sentits de circulació. Ens hi volíem 
fixar perquè teníem la sensació que en uns quants carrers aquestes ratlles feia temps que 

gairebé havien desaparegut. I, malauradament, així ho vam confirmar.

Un dels carrers on això és més clar és de l’Institut (el Baltasar de Toda i Tàpies). I 
això és especialment delicat perquè cada dia hi passen 600 alumnes i també perquè, 
desgraciadament, cada dia hi aparquen molts conductors en doble fila. El tema és senzill: 
sense ratlles al mig del carrer, els cotxes corren més i, a la vegada, tenen menys manies 
d’estacionar on no toca.

Una cosa similar passa davant del pavelló i fins a la Cooperativa (carrer Salvador Espriu), 
també al carrer Molins Nous i a la rotonda d’entrada a Riudoms venint de Reus, just a 

Fortalesa, capacitat i voluntat

Opinió dels Grups Municipals

Ser útils als riudomencs

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. 

Nota de la redacció: per aquest número, no s’ha rebut l’article d’aquest grup municipal, 
per la qual cosa s’ha deixat en blanc l’espai reservat a tal efecte. 
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bàsicament l’estructura d’un poble.

Però més enllà d’això, aquest és el primer procés participatiu que s’impulsa des de l’Ajuntament 
de Riudoms, i el Govern ho fa amb la idea de donar continuïtat a la participació ciutadana per 
qüestions d’interès del nostre municipi.

Junts per Riudoms creiem que els processos de participació, per poder ser considerats com 
a tals, han de garantir un alta participació i, per descomptat, una transparència absoluta. Per 
a això, es necessita una organització acurada, unes eines adequades i finalment la capacitat 
d’implementar els resultats de la consulta.

La garantia que totes aquestes condicions es compleixin només les pot assumir un govern fort 
i compromès. Un Govern coneixedor del poble i amb experiència. Un Govern amb capacitat 
de tirar endavant els seus compromisos electorals amb grans projectes com la remodelació 
del Carrer de Sant Pau, la segona planta de les Escoles Velles o l’inici dels treballs per a dotar 
a Riudoms d’un POUM, i en aquest cas, assumint el nou compromís de fer-ho mitjançant un 
procés de participació ciutadana.

Complir compromisos i assolir-ne de nous només està a l’abast d’un Govern fort i compromès. 
Junts per Riudoms som aquest Govern!

Grup Municipal de la CUP-Amunt

gairebé havien desaparegut. I, malauradament, així ho vam confirmar.

Un dels carrers on això és més clar és de l’Institut (el Baltasar de Toda i Tàpies). I 
això és especialment delicat perquè cada dia hi passen 600 alumnes i també perquè, 
desgraciadament, cada dia hi aparquen molts conductors en doble fila. El tema és senzill: 
sense ratlles al mig del carrer, els cotxes corren més i, a la vegada, tenen menys manies 
d’estacionar on no toca.

Una cosa similar passa davant del pavelló i fins a la Cooperativa (carrer Salvador Espriu), 
també al carrer Molins Nous i a la rotonda d’entrada a Riudoms venint de Reus, just a 

tocar de la benzinera. En aquests llocs les ratlles de terra costen molt de veure. 

En el fons no parlem de ratlles, sinó de seguretat. Per això reclamem al govern municipal 
que es posi les piles i tingui clares les necessitats bàsiques de Riudoms. És el mateix 
govern que en l’anterior edició d’aquest butlletí atacava a la resta i es penjava la medalla 
de ser els que realment treballen per Riudoms.

Per cert, aquell diumenge a la tarda, un veí es va aturar a conversar amb nosaltres i ens 
va animar a seguir com fins ara: “Seguiu així perquè la vostra feina fa que Riudoms sigui 
millor”.

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per RiudomsFortalesa, capacitat i voluntat

Ser útils als riudomencs
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