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Som 7.000 riudomencs i riudomenques
Escrit de l’Alcalde

El passat mes de març, 
Riudoms va assolir la xifra 
de 7.000 habitants. Aquesta 
informació, podríem 
tractar-la exclusivament 
amb la fredor d’una dada 
estadística. Fins i tot, 
podríem pensar que no hi 
cap diferència entre ser 

6.800 o 7.000 habitants però, si es pensa en 
persones, la xifra deixa de ser una simple 
dada i agafa una dimensió humana. I és 
llavors quan, com a alcalde, venen al cap 
totes les necessitats futures que puguin sorgir 
a partir d’ara. Per aquest motiu, preveure-les 
és prioritari per evitar un deteriorament dels 
serveis municipals.

Les actuacions de les administracions locals 
poden ajudar a què aquest increment 
poblacional tingui efectes positius en la totalitat 
de la població. A Riudoms, tenim diferents els 
elements perquè això sigui així. 

D’una banda, un equip de Govern de les 
persones i per a les persones, que tal com 
manifestàvem en el nostre programa electoral, 
té les persones i la seva qualitat de vida com 
a centre de les seves actuacions. De l’altra, 
una vida associativa molt intensa i una alta 
activitat ludicofestiva que ajuden de manera 
molt important a la cohesió social, esdevenint 
un punt de primer contacte per a totes aquelles 
persones nouvingudes al nostre poble.

Òbviament, també pensem en aquelles 
persones nouvingudes d’altres cultures i que 
necessiten altres vies d’integració. Per a elles, 
tenim establerts diferents programes de 
formació i informació de serveis. 

Tota aquesta activitat, duta a terme 
conjuntament entre l’administració local i el 
teixit associatiu del nostre poble, és la base 

perquè aquest increment es transformi en 
quelcom positiu per al conjunt de la població. 

Un altre aspecte important a tenir en compte és 
com fer que aquest increment poblacional tingui 
un efecte positiu en l’activitat econòmica local. 
En aquest sentit, les diferents campanyes de 
promoció del comerç local també consideren, 
en les seves valoracions, l’impacte que tenen 
sobre aquest nou sector de la població.

En definitiva, imaginar-nos com serà el 
Riudoms del futur i preveure les necessitats 
que vindran són la clau per extreure la part 
positiva de l’increment poblacional, perquè 
l’avenir del nostre poble segueixi sent amable 
i integrador i sobretot que aquest futur sigui 
fruit d’un ampli consens. 

Aconseguir que el Riudoms del demà sigui així, 
i pensar en els riudomencs i les riudomenques 
d’avui i del futur, és el que ens estimula a 
seguir treballant.

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//Pensar en els 
riudomencs i les 

riudomenques d’avui 
i del futur, és el que 

ens estimula a seguir 
treballant
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Nova entrega de 
lots als nounats 
empadronats

Governació

El dimarts 1 de març es va fer una concentració, a la plaça de l’Om, per la pau i en solidaritat 
amb el poble ucraïnès a causa de la situació de conflicte que s’està vivint des de finals de 
febrer al seu territori. Així mateix, l’Ajuntament ha posat en marxa diferents accions de suport 
com l’enviament de material, l’acollida de persones refugiades i, juntament amb el comerç local 
i Càritas Parroquial, una campanya de recollida de donatius que es destinaran a les famílies 
acollides al municipi.

Riudoms es concentra per la pau

L’alcalde Sergi Pedret i la regidora Judit Albesa 
van lliurar els lots de benvinguda als nounats 
que s’han empadronat darrerament al municipi. 
Aquest lot conté bolquers reutilitzables i 
informació de serveis que ofereix Riudoms.

L’alcalde Sergi Pedret, en representació de 
l’Ajuntament, va assistir a l’acte de celebració 
del 18è aniversari de la Residència L’Onada 
Riudoms, on va compartir l’efemèride amb les 
persones residents en aquest centre.

La Residència 
l’Onada Riudoms 
fa anys
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Governació Medi Rural

L’Ajuntament posa en marxa un 
servei de bústies per a disseminats

L’Ajuntament de Riudoms posarà en 
funcionament un servei de bústies 
pluridomiciliàries per a disseminats amb 
l’objectiu de facilitar l’arribada de la 
correspondència postal a les persones 
empadronades en aquests habitatges del 
terme municipal.

L’alcalde Sergi Pedret i el regidor de Medi 
Rural Josep M. Bages van convocar els veïns 
i les veïnes per informar-los de les condicions 
d’ús d’aquest nou servei i de la instal·lació 
de dues bateries de bústies en el nucli urbà, 
concretament al carrer dels Molins Nous i al 
carrer de Sant Marc.

Es crea la Taula de Seguretat 
i Emergències de Riudoms

El Govern de l’Ajuntament ha creat, per primera vegada, la Taula de Seguretat i Emergències 
de Riudoms amb l’objectiu de compartir informació i crear sinergies entre els diferents cossos 
de seguretat i emergències que actuen en el nostre poble i terme municipal.

La primera Taula es va celebrar el divendres 4 de març al Saló de Plens de l’Ajuntament. Hi 
van assistir membres del Cos de Mossos d’Esquadra, de Bombers, d’Agents Rurals, del Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM), de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Les Borges del 
Camp, així com agents de la Guàrdia Municipal de Riudoms.
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Fira de l’Avellana

La Fira de l’Avellana de Riudoms va rebre, el 
dimecres 16 de març, un reconeixement atorgat 
per la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Reus en la gala de lliurament dels 
Premis Cambra Reus 2021 en un acte presidit 
pel vicepresident del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, l’Hrble. Sr. Jordi Puigneró.

L’alcalde Sergi Pedret, el director de la Fira de 
l’Avellana Francesc Xavier Bonet, el regidor 
de Medi Rural i de la Fira Josep M. Bages, la 
regidora de Promoció Municipal Inma Parra i 
el tècnic de Promoció Municipal Jaume Bages 
van assistir a la gala per recollir el guardó en la 
categoria Premi Fires.

La Fira de l’Avellana, guardonada 
als Premis Cambra Reus 2021

Comerç Local

Nova edició dels 
Rasca Premis

Del 14 de març al 10 d’abril, la Regidoria de 
Comerç Local ha impulsat una nova edició 
dels Rasca Premis per incentivar les compres 
al comerç local. Els premis constaven de vals 
de descompte i obsequis directes.

El bar del Teatre Auditori va reobrir, a principis 
del mes de març, les seves portes amb el nom 
de gastropub Lasac. Les persones que a partir 
d’ara el gestionaran han renovat la decoració 
interior i una part del mobiliari.

Reobre el bar del 
Teatre Auditori
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Gairebé 10.000 tapes venudes en 
la 10a Ruta Tapes Gaudí

Promoció Econòmica

La desena edició de la Ruta Tapes Gaudí, que 
va tenir lloc els caps de setmana del 4 al 6 i 
de l’11 al 13 de març a Riudoms, va finalitzar 
amb prop de 10.000 tapes venudes en els onze 
establiments locals participants: Atura’t, Can 
Tendre, Lasac, Pizzeria Capricci, La Confiteria, 
Cafeteria D’acord, Hostal Perla, Om, K L’Eva, 
Sake Sushi i Braseria Sant Antoni.

La Regidoria de Promoció Econòmica va lliurar, 
el dimarts 29 de març, els premis d’aquesta 
edició. En total, es van repartir 14 premis 
entre les persones que van participar en els 
concursos, dels quals són 11 vals de 30 euros 
per consumir als establiments participants en 
aquesta edició; 1 Premi Estrella format per 
un lot de productes locals i sortejat entre 
aquelles persones que van tastar totes les 
propostes de la ruta; i 2 vals de 30 euros per 
gastar a qualsevol establiment participant en 
la ruta, en la modalitat del concurs de xarxes 
socials 2.0.

D’altra banda, també es va entregar el premi 
a la Cafeteria D’acord com a establiment 
guanyador d’aquesta edició del Premi a la 
Millor Tapa per la proposta «Pescat i al pa».

Si la teva mascota 
està inscrita al cens 

municipal, recull l’ampolla 
gratuïtament a l’OAC 

de l’Ajuntament.

Ens ajudes a cuidar 
#Riudoms?
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Riudoms participa en el Dia 
Internacional de les Dones

Igualtat

A la plaça de l’Om, s’hi ha descobert una placa amb el lema “Sense dones, no hi ha vida”

Riudoms va participar activament en els 
actes organitzats per la Regidoria d’Igualtat 
conjuntament amb l’Associació de dones 
Bella Llar i Dones d’Aigua per commemorar 
el Dia Internacional de les Dones que té lloc 
anualment el 8 de març.

Aquest any, es va presentar un programa 
molt complet que incloïa actes, tallers, cursos, 
espectacles, festes i xerrades adreçats a totes 
les edats i públics.

El mateix dimarts 8 de març van tenir lloc els 
actes institucionals amb la lectura del manifest  
i la descoberta d’una placa del Consell Consultiu 
de les Dones amb el lema «Sense dones, no 
hi ha vida» a la plaça de l’Om. A la tarda, es 
va fer un homenatge a dues riudomenques,  
Marina Mas i Carme Romero dins de l’acte «En 
veu de dona».

L’Espai Jove, la Biblioteca Antoni Gaudí i el Teatre 
Auditori Casal Riudomenc també van organitzar 
activitats al voltant d’aquesta commemoració 
com són un taller de micromasclismes per a 

joves; una Hora del conte i tertúlia del Club 
de Lectura al voltant de contes i llibres amb 
les dones com a protagonistes; i l’espectacle 
«La volta al món amb 80 ties» a càrrec de la 
companyia La Protagonista.

A més, al Pavelló Municipal d’Esports es va 
fer un Curs de defensa personal per a dones 
a càrrec de Carles Perpiñan, especialista en 
defensa personal femenina. Els curs constava 
de 8 hores de durada.
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Núria
Mas
Folch

Regidora de 
l’àrea d’Igualtat

El passat 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones, des de la Regidoria d’Igualtat es van 
organitzar un seguit d’actes.

El primer va ser a les dotze del migdia a la 
plaça de l’Om, on com és habitual s’hi va fer 
la lectura institucional del manifest per part de 
les regidores i es va col·locar una placa, en 
una acció conjunta amb el Consell Comarcal 
del Baix Camp, sota el lema de «Sense dones 
no hi ha vida». Acció que es va realitzar a tots 
el pobles del Baix Camp.

A la tarda, hi va haver l’acte conjunt de la 
regidoria d’Igualtat i l’Associació de Dones de la 
Bella Llar al Teatre Auditori del Casal Riudomenc 
«En veu de dona», on hi va haver una taula 
rodona composta per la Susanna Mestre, la 
Teresa Gavaldà i la Trini castro i moderada per 
M. Conxa Torres. Seguidament es va entregar 
el guardó «En veu de dona» que és una D de 
dona en reconeixement i homenatge a dues 
riudomenques. Les guardonades van ser la 
bombera Carmen Romero i la jutgessa de pau 
Marina Mas.

A banda d’aquest acte principal vam treure la 
programació d’actes al voltant del 8M, actes 
que s’iniciaven el 4 de març i finalitzaven el 
23 de març, amb activitats a la Biblioteca 
Municipal Antoni Gaudí, al Centre d’Entitats i 
Formació Les Escoles Velles, al Teatre Auditori 
Casal Riudomenc i a l’Espai Jove.

Des de la Regidoria d’Igualtat estem convençuts 
que anem per bon camí.

S’instal·len dispensadors de 
compreses gratuïtes a tres 
equipaments municipals

La Regidoria de Salut posa en marxa 
la campanya «Trenquem tabús sobre la 
menstruació» amb un programa que compta 
amb diferents accions.

D’una banda, s’han instal·lat màquines 
dispensadores de compreses i tampons 
gratuïts, destinades a totes aquelles 
persones que menstruen,  a tres equipaments 
municipals identificats amb un distintiu a 
l’entrada com són l’Espai Jove, la Biblioteca 
Antoni Gaudí i el Pavelló Municipal d’Esports. 

D’altra banda, s’han previst xerrades i tallers 
al voltant de la menstruació.
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El Teatre Auditori Casal Riudomenc va acollir 480 joves de l’Institut Joan Guinjoan per gaudir 
de l’espectacle Hotel Flamingo de la companyia Clownic. Es tracta d’una acció en el marc 
del Pla Local de Joventut, per fomentar la cultura i facilitar l’accés als equipaments culturals 
apropant-los a tots els adolescents a través de propostes pedagògiques. En finalitzar l’obra, 
l’alumnat va poder fer preguntes als actors sobre el seu recorregut per esdevenir professionals 
en el món del teatre.

Joventut organitza visites a l’Espai 
Coworking Riudoms

L’alumnat de primer de Batxillerat de l’Institut 
Joan Guinjoan va fer una visita al coworking 
de Riudoms per tal de conèixer iniciatives 
d’emprenedoria.

La regidora de Promoció Econòmica, Inma 
Parra, els va explicar el funcionament de 
l’espai i com aquest permet generar una 
xarxa entre persones emprenedores. Alguns 
usuaris van explicar els seus projectes a 
l’alumnat.

Els alumnes de secundària de 
l’Institut assisteixen al teatre

Joventut

Aquesta activitat és una de les que s’estan impulsant des de RiudomsJove en col·laboració amb 
el centre educatiu, seguint el Pla Local de Joventut, per empoderar els i les joves en temes 
d’emprenedoria així com difondre els serveis i recursos que hi ha al municipi en aquest àmbit.
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S’organitzen xerrades amb experts en el 
marc del procés “Imaginem Riudoms”

Participació

L’Ajuntament va programar tres xerrades amb experts en el marc del procés de participació 
ciutadana «Imaginem Riudoms». Les dues primeres van tenir lloc el mes de març. El dia 9 a 
càrrec de Mateu Turró, enginyer de Camins, Canals i Ports, que va parlar sobre què es pot fer 
per regenerar el nucli antic i, el 23 de març, a càrrec de Trinitat Castro, directora dels Serveis 
Territorials de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a Tarragona, que va tractar 
sobre els usos del sòl no urbanitzable. 

Nova xerrada del cicle Entre tots 
eduquem del curs 2021-2022
La Regidoria d’Educació va organitzar, el 
dimarts 15 de març a la Biblioteca Antoni 
Gaudí, una segona xerrada del cicle Entre tots 
eduquem del curs escolar 2021-2022 per a 
famílies i professionals de l’educació.

En aquesta ocasió, el tema de la conferència 
era com fer dels fills i filles uns bons lectors  i 
va anar a càrrec de l’escriptor i especialista en 
dinamització lectora Joan de Boer.

El dimarts 31 de maig està prevista l’última 
xerrada d’aquest curs i que tractarà sobre com 
construir hàbits lectors en fills i alumnes. 

Educació
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“Terra Baixa”, aquesta tardor al 
Teatre Auditori Casal Riudomenc
El Teatre Auditori Casal Riudomenc va acollir, 
el dimecres 9 de març al vespre, l’emissió 
del darrer programa «El llop», que s’ha emès 
durant aquest hivern a Televisió de Catalunya 
i en el qual hi ha participat la riudomenca Tuni 
Salvadó.

La projecció, en què van assistir prop de 300 
persones, va comptar amb l’assistència de 
la Tuni que ha estat escollida pel jurat del 
programa per interpretar el personatge de la 
Pepa de l’obra «Terra Baixa» d’Àngel Guimerà 
sota la direcció d’Àngel Llàcer. El mateix dia es 
va anunciar que l’obra també serà a Riudoms, 
els pròxims dies 19 i 20 de novembre, on es 
faran 4 funcions per a les quals s’han esgotat 
totes les entrades.

La Biblioteca Antoni Gaudí va organitzar, el dissabte 26 de març, una lectura de poemes infantils 
a través d’una activitat participativa per celebrar el Dia Mundial de la Poesia, així com també es 
va fer un taller de garlandes de primavera. La lectura va anar a càrrec de la regidora d’Educació 
Judit Albesa. 

Els infants celebren el Dia Mundial 
de la Poesia

Biblioteca Antoni Gaudí

Teatre Auditori Casal Riudomenc
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S’inicia una col·laboració amb el 
programa “Fent esport”

Esports

L’Ajuntament de Riudoms ha iniciat una 
col·laboració amb el programa «Fent 
esport» de la Federació Esportiva Catalana 
de Paralítics Cerebrals, consistent en la 
cessió de l’espai del gimnàs de l’Escola Beat 
Bonaventura, els divendres a la tarda, per als 
seus entrenaments.

«Fent esport» impulsa la creació d’activitats 
extraescolars per a infants i joves amb 
discapacitat física. Aquest programa arriba al 
territori amb la finalitat de formar un equip 
de futbol com a primer pas per a la promoció 
d’altres esports, com la boccia, l’eslàlom, 
l’atletisme o la natació, tots ells en l’àmbit 
d’esport adaptat.

La Volta Ciclista 
a Catalunya 
2022 transcorre 
per Riudoms
La 101a edició de la Volta Ciclista a Catalunya 
va passar, el dissabte 26 de març al matí, 
per Riudoms en la sisena etapa d’aquesta 
competició, una jornada que va tenir com a 
protagonista la Costa Daurada, amb inici des 
de  Salou i arribada a Cambrils, i amb un 
recorregut total de 168,5 km.

La cursa va aixecar molta expectació i, malgrat 
la pluja, nombrosos veïns i veïnes van sortir als 
carrers per on passava per veure en directe 
els ciclistes. 
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Després d’uns anys d’aturada econòmica, veiem com últimament va avançant l’edificació 
de nous habitatges a la zona del Campàs. Aquesta és una molt bona notícia pel nostre 
poble ja que es tracta d’una zona que ja fa molt de temps que es troba urbanitzada.

El desenvolupament d’aquest àmbit juntament amb la represa de la urbanització i acabat 
dels habitatges de l’edifici de l’Hort del Coques, obres que està previst que comencin 
aquest proper estiu, canviarà la perspectiva d’aquesta part del poble i millorarà la 
comunicació entre els diferents àmbits, des del carrer Verge de Montserrat cap a la 
carretera de Vinyols i des del Campàs cap al Molí d’en Marc.

Altres actuacions que també es van veure afectades per l’aturada general de l’activitat 
econòmica i que a hores d’ara ja han reprès la seva marxa són, per una banda, l’edifici 
de l’antiga bàscula, que després d’haver sofert alguna actuació vandàlica ha estat altre 
cop condicionat i, per l’altra, la represa de les obres de l’edifici de la Cooperativa al carrer 
Sant Vicenç.

Per la seva proximitat al nucli antic, l’augment d’habitatge disponible en aquests carrers, 
ajudarà a dinamitzar el centre històric de Riudoms. Alhora, l’actual rehabilitació de 
diversos edificis en carrers del nucli, com és el cas del carrer Major, marca l’inici de la 
revitalització d’aquesta zona.

Tota administració pública té com a grans objectius la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats. I per avançar en la consecució d’aquests objectius és essencial millorar 
la inclusió de totes les persones, unes persones que cada vegada tenim orígens més 
diversos. 

Atenció a la dada: un terç dels catalans no són nascuts a Catalunya. I una altra dada: a 
Riudoms, entre els anys 2000 i 2010 vam tenir un fort creixement de població, passant 
de 5.200 habitants a prop de 6.500. Tal com diu un estudi del CERAP,  la principal causa 
d’aquest increment va ser l’arribada de població estrangera. A més, durant els propers 
10 anys, aquest mateix estudi apunta que és provable que la població de Riudoms arribi 
als 7.500 habitants, amb una taxa de migració anual al voltant del 10%. 

Aquestes dades evidencien que Riudoms és un municipi amb un moviment de població 
continuat i que, a la vegada, atreu nous habitants. Això fa que sigui necessari dotar-nos 
d’eines per poder fer una bona rebuda a aquestes persones.

Per això, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat un paquet de mesures per impulsar el bon 
veïnatge entre tots els riudomencs, vinguem d’on vinguem. Ha estat gràcies a una 
proposta d’ERC i la CUP, que ha aconseguit el suport de Junts i PSC. Les quatre mesures 
que el govern municipal s’ha compromès a tirar endavant durant el proper any son:

1. Augmentar els cursos de català per als nous riudomencs i per als que fa anys que ja 
viuen al nostre poble o hi van néixer. 

Dinamisme

Opinió dels Grups Municipals

Riudoms: més cohesió i millor convivència

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. 

Al llarg dels anys la població de Riudoms ha anat augmentant progressivament. Durant 
la dècada dels 2000, la immigració provinent d’altres països va ser un fet clau en aquest 
creixement. Durant aquells anys, de mitjana, una de cada dues persones nouvingudes al 
municipi era estrangera.

Tot i tenir un creixement constant, també de persones provinents d’altres indrets 
del Principat, l’Ajuntament encara no disposa d’eines de planificació en relació a la 
convivència i la nova ciutadania. Per aquest motiu, recentment els grups de la CUP i ERC 
vam presentar conjuntament una moció que va ser aprovada per unanimitat al Ple.

L’objectiu d’aquesta proposta és desenvolupar un pla de convivència i nova ciutadania 

per tal que l’Ajuntament faciliti la inclusió de tots els col·lectius i persones, atenent les 
diversitats i els diferents orígens de la ciutadania.

Aquesta qüestió ha de deixar de ser un tema tabú, ens cal millorar els lligams i la relació 
social entre els riudomencs i riudomenques “de tota la vida” i les que ho són des de fa 
menys temps o tenen arrels familiars fora de Riudoms.

La iniciativa també inclou altres accions complementàries com per exemple dissenyar 
i posar en marxa un servei d’acollida municipal a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà a les 
persones nouvingudes que s’empadronen al municipi.

Trenquem tabús i millorem els lligams entre riudomenques i riudomencs



15   \www.riudoms.cat

Altres actuacions que també es van veure afectades per l’aturada general de l’activitat 
econòmica i que a hores d’ara ja han reprès la seva marxa són, per una banda, l’edifici 
de l’antiga bàscula, que després d’haver sofert alguna actuació vandàlica ha estat altre 
cop condicionat i, per l’altra, la represa de les obres de l’edifici de la Cooperativa al carrer 
Sant Vicenç.

Per la seva proximitat al nucli antic, l’augment d’habitatge disponible en aquests carrers, 
ajudarà a dinamitzar el centre històric de Riudoms. Alhora, l’actual rehabilitació de 
diversos edificis en carrers del nucli, com és el cas del carrer Major, marca l’inici de la 
revitalització d’aquesta zona.

Aquestes actuacions, que en definitiva augmentaran significativament l’oferta d’habitatge 
assequible, ens mostren un poble amb prou dinamisme i vitalitat perquè hi hagi persones 
que el triïn per instal·lar-s’hi.

A nivell municipal però, aquestes iniciatives han d’anar acompanyades també de polítiques 
públiques que vetllin per la conservació i la millora dels espais comuns. És amb aquesta 
visió que l’Equip de Govern continua fent actuacions als diversos carrers que configuren 
el nucli antic del nostre poble, així com a les vies que en marquen el seu perímetre.

Grup Municipal de la CUP-Amunt

Aquestes dades evidencien que Riudoms és un municipi amb un moviment de població 
continuat i que, a la vegada, atreu nous habitants. Això fa que sigui necessari dotar-nos 
d’eines per poder fer una bona rebuda a aquestes persones.

Per això, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat un paquet de mesures per impulsar el bon 
veïnatge entre tots els riudomencs, vinguem d’on vinguem. Ha estat gràcies a una 
proposta d’ERC i la CUP, que ha aconseguit el suport de Junts i PSC. Les quatre mesures 
que el govern municipal s’ha compromès a tirar endavant durant el proper any son:

1. Augmentar els cursos de català per als nous riudomencs i per als que fa anys que ja 
viuen al nostre poble o hi van néixer. 

2. Posar en marxa un servei d’acollida per a nouvinguts a través de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà.

3. Activar una taula intercultural on persones d’orígens diversos debatin sobre necessitats 
de Riudoms i proposin millores.

4. Elaborar un Pla de convivència per definir les accions que cal fer per treballar per la 
inclusivitat i el sentit de pertinença de totes les persones que vivim a Riudoms.

Ara toca que el govern municipal posi fil a l’agulla i que compleixi amb tot això. Des 
d’Esquerra serem al seu costat pel que calgui. 

Grup Municipal d’ERC-AM

Grup Municipal del PSC-CP

Grup Municipal de Junts per RiudomsDinamisme

Riudoms: més cohesió i millor convivència

per tal que l’Ajuntament faciliti la inclusió de tots els col·lectius i persones, atenent les 
diversitats i els diferents orígens de la ciutadania.

Aquesta qüestió ha de deixar de ser un tema tabú, ens cal millorar els lligams i la relació 
social entre els riudomencs i riudomenques “de tota la vida” i les que ho són des de fa 
menys temps o tenen arrels familiars fora de Riudoms.

La iniciativa també inclou altres accions complementàries com per exemple dissenyar 
i posar en marxa un servei d’acollida municipal a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà a les 
persones nouvingudes que s’empadronen al municipi.

Hem de posar les màximes facilitats perquè aquestes persones coneguin els serveis, 
equipaments i entitats de Riudoms. D’aquesta manera, els serà més fàcil conèixer el 
funcionament del municipi, els trets característics i adaptar-s’hi més ràpidament.

Cal tenir en compte també que ens trobem en un context de creixement de l’extrema 
dreta. Així doncs l’Administració i la ciutadania hem de fer tots els esforços possibles per 
tal de combatre actituds discriminatòries per raó de gènere, orientació sexual, d’ètnia.... 
que ens pretenen distanciar amb discursos falsos i plens de mentides.

Article escrit el 29 de març de 2022.

Trenquem tabús i millorem els lligams entre riudomenques i riudomencs
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Sabies que...
El 23 de m

arç de 2022, Riudom
s va assolir la 

xifra de 7.000 persones em
padronades. 

Riudom
s, som

 7.000!


