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Jordi Ortiz Boria

Riudoms Plural, Riudoms Optimista
Us presentem el programa d’ERC - Avancem Espai Socialista - AM 
per a les eleccions municipals de Riudoms d’aquest 2015. Es fruit 
de tres aportacions: les prioritats polítiques dissenyades per la 
nostra candidatura; les reflexions extretes de les trobades que 
hem realitzat els darrers mesos amb veïns, entitats i experts en 
múltiples matèries; i els resultats de l’enquesta ciutadana que ha 
estat a disposició dels riudomencs en les trobades realitzades i 
a internet.

Són propostes sorgides del batec de més de 400 ciutadans i les 
incorporem al nostre programa de govern amb un objectiu clar: 
millorar la qualitat de vida dels riudomencs. Volem construir 

un Riudoms optimista on valgui la pena viure-hi, un Riudoms plural que enforteixin el sentiment d’identitat i 
pertinença. En definitiva, un Riudoms que projecti els millors valors democràtics i que lluiti per fer-se un nom i un 
lloc propi en un nou país, sempre al servei de les persones. 

Tenim l’oportunitat de bastir un nou Ajuntament, obert i transparent que reti comptes als ciutadans i que sàpiga 
involucrar-los en la presa de decisions. El compromís amb el bé comú ens guia en el propòsit de forjar un Riudoms 
socialment avançat, amb un govern i una democràcia oberta, representativa, participativa i directa.

El programa de govern que us fem a mans s’estructura sobre sis eixos fonamentals: Riudoms Transparent, 
Riudoms Cohesionat, Riudoms Emprenedor, Riudoms Sostenible, Riudoms Associatiu i Riudoms Barri a Barri.



Marcel·lí Garriga Masdeu

1 Farem una administració més àgil, 
eficient i comprensible per als ciutadans.

4 Enregistrarem els plens municipals per fer-ne difusió a través del web municipal. El que 
passi a l’Ajuntament ha d’estar a disposició de tots.

5 Constituirem el consell de redacció que garantirà la pluralitat i transparència dels mitjans 
de comunicació públics de Riudoms, entre els quals el Butlletí d’Informació Municipal, 
fortament criticat per ser més una eina de propaganda política que d’informació d’interès 
públic. La creació d’aquest consell està prevista arran d’una moció aprovada a proposta 
d’ERC l’abril de 2015.

6 Assajarem la democràcia 2.0: enquestes, consultes 
vinculants i pressupostos participatius per decidir entre tots 
les prioritats municipals. 
I ho farem amb rigor.

8 Suprimirem les targetes de crèdit i els telèfons 
mòbils dels regidors dels òrgans de govern.

7 Insistirem en la redacció prioritària del Reglament 
d’Organització Municipal (ROM), l’eina que regula les 
relacions entre l’Ajuntament i els ciutadans i entitats. 
Ara, aquesta relació és massa difusa.

2 Donarem resposta a totes les peticions i escrits dels 
ciutadans en menys de 48 hores. Ara, massa sovint les 
peticions acaben en silenci administratiu.

3 Millorarem la informació disponible al web de 
l’Ajuntament: publicarem de manera íntegra els 
pressupostos municipals i informarem de manera 
exhaustiva sobre ens municipals, contractacions de 
personal, retribucions dels òrgans de govern, convocatòries 
i actes de plens, juntes de govern i consells d’administració 
de les societats municipals.

Riudoms Transparent
“Fem una aposta ferma per l’apoderament ciutadà com a eina per repartir el poder 
entre el màxim nombre possible ciutadans. Els pilars per edificar un govern obert són 
la transparència, el retiment de comptes, la participació i la cooperació”



Impulsar polítiques que garanteixin la cohesió social. 
Aquest serà un dels pilars bàsics de la feina que farà ERC-Avancem-AM. Ho farem a través de la lluita contra la 
marginació, desenvolupant plans d’interès social, plans educatius d’entorn, plans de ciutadania i immigració, etc.

1 Elaborarem un Pla Educatiu d’Entorn per donar una 
resposta integral i global a les necessitats educatives de 
Riudoms des d’un punt de vista innovador.

7 Aplicarem la tarifació social en els preus de la matrícules de 
les escoles bressol, les escoles de música i les activitats de 
lleure. Això vol dir que els riudomencs pagarem aquests 
serveis segons la nostra renda. 
Volem més igualtat!

8 Promourem l’establiment de nous cicles formatius de Grau 
Mitjà, per exemple relacionats amb l’activitat artística i 
arquitectònica.

9 Crearem un Centre de Formació per a persones adultes. 
L’objectiu és desenvolupar programes i cursos adreçats a 
adults, estrangers i jubilats.

2 Replantejarem i potenciarem el Consell Escolar Municipal. 
Farem que aquest organisme faci sentir la seva veu i que 
tingui un paper actiu en la presa de decisions educatives. 
L’Ajuntament ha d’escoltar mestres, alumnes i pares.

3 Millorarem la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de 
caràcter formatiu, cultural, lúdic i esportiu. Ho farem tant per a 
horari no lectiu com per a  períodes de vacances.

4 Dissenyarem polítiques d’atenció als infants a través dels plans d’infància i els consells d’infants. 
El futur dels més petits s’ha de començar a treballar des de ben aviat.

“Des de l’Administració local hem d’assumir un paper de lideratge 
polític respecte a la promoció del treball educatiu integrat”

5 Realitzarem una profunda remodelació a l’actual Escola Beat Bonaventura. 
Es especialment necessari millorar la zona de menjador.

6 Potenciarem la col·laboració entre les entitats locals i les associacions juvenils de l’educació 
en el lleure, i també entre aquestes i l’Ajuntament. Hem de crear sinèrgies entre les entitats.

Sònia Llurba Hernández

Riudoms Cohesionat

en EDUCACIÓ



5 Digitalitzarem els documents d’interès local de l’Arxiu 
Municipal per preservar i difondre la memòria del territori.

6 Promourem plans d’acollida municipal per a les persones 
estrangeres que arribin al municipi. Treballarem per tal que 
se sentin com a casa.

2 Augmentarem l’horari d’obertura de la biblioteca municipal, donant 
servei en períodes d’exàmens i vacances. Rellançarem l’hora del 
conte, potenciarem el Club de lectura i fomentarem el programa 
“Voluntariat per la Llengua” i la Bibliopiscina.

7 Promourem l’ús del català com a llengua d’integració 
de les persones estrangeres.

1 Impulsarem la creació del Consell Municipal de Cultura. Hi seran 
representades totes les entitats de Riudoms i també hi tindran un lloc 
les persones de referència en l’àmbit cultural de Riudoms. El nostre 
model és molt clar: qui més en sap de cultura ha de tenir veu i vot.

3 Promocionarem l’obra d’artistes i autors locals. Hem 
d’empènyer el talent de casa.

4 Elaborarem polítiques que estimulin la recuperació de la 
memòria històrica i les manifestacions de cultura popular.

“Un municipi culte és un municipi 
més just i més lliure. Invertir en cultura té un retorn a mitjà i llarg termini. El sistema 
cultural dels municipis és un dels pilars bàsics de l’estat del benestar”

en JOVENTUT I ESPORT
1 Elaborarem un Pla Local de Joventut. 

Cal tenir en compte totes les necessitats 
dels joves i tots els actors que intervenen 
en el seu desenvolupament personal.

2 Crearem un Consell de Joventut. Volem que els 
joves participin en la gestió municipal, des de 
decidir a què es destina la partida de joventut 
a tenir veu i vot en les Festes dels Barris, les 
Barraques i Fira de l’Avellana.

3 Ampliarem l’oferta lúdico-festiva i la dotarem d’un component social: concerts, 
tallers de creativitat, trobades 2.0 per millorar l’ús de xarxes socials, etc.

6 Completarem les instal·lacions de la zona esportiva 
municipal amb la millora de la pista d’atletisme i la 
construcció una pista de pàdel semi-coberta.

7 Crearem zones verdes i d’esbarjo al voltant del Parc 
de la Riera de Maspujols.

8 Dissenyarem una App amb itineraris i rutes guiades 
pel terme municipal de Riudoms, a peu i en bicicleta, 
amb senyalització vertical i codis QR.

4 Potenciarem l’activitat física i l’esport com a 
eina educativa de promoció de la salut, amb 
l’ampliació d’activitats de l’Estiu Festiu.

5 Dotarem al camp de futbol vell d’una pista poliesportiva coberta, nous vestidors, 
il·luminació i zona enjardinada. El connectarem amb la piscina municipal per tal de 
crear camins per a vianants, per fer running o per anar amb bicicleta.

Sandra Pareja Velasco

Riudoms Cohesionat en CULTURA, LLENGUA i COMUNICACIÓ 



1 Crearem el Consell Municipal de Serveis 
Socials, òrgan consultiu i de participació format 
per l’Ajuntament, veïns i entitats del Tercer 
Sector. Podem organitzar-nos millor per garantir 
una cohesió social més elevada.

2 Promourem el treball en xarxa i la coordinació dels 
serveis socials i els serveis sanitaris.

4 Impulsarem polítiques de suport a les famílies, 
respectant tots els models familiars.

5 Dissenyarem polítiques de suport a 
l’autonomia de les persones i a la gent gran que viu sola. 
I incentivarem el voluntariat en aquests àmbits.

9 Previndrem les situacions de dificultat personal i d’exclusió social.

3 Coordinarem la Llar de Jubilats, el Centre de Dia i 
el Pavelló d’Esports per tal de potenciar activitats 
físiques i tallers de memòria.

6 Vetllarem per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura 
de teleassistència, especialment per a persones soles més grans de 75 
anys i pels menors que presenten risc per malaltia.

7 Dotarem el municipi de serveis de menjador per garantir els aliments als més 
desafavorits. Augmentarem el pressupost destinat a beques menjador tant per 
a escoles com per a persones grans en situació de risc.

8 Fixarem un mínim d’un 3% d’inversió social en el pressupost municipal. 
A més ens comprometem a destinar a programes socials els ingressos 
aconseguits per sancions, per exemple les multes de cotxe.

4 Coordinarem centres i serveis per a l’atenció a les persones amb 
malalties mentals. 

5 Prioritzarem iniciatives i dissenyarem estratègies per promoure la 
vida independent de les persones grans, tant al seu domicili com a la 
comunitat, com a element per a la millora de la seva salut.

1 Dotarem de més recursos la prevenció i promoció de la 
salut, posant l’accent en la gent jove, la gent gran i les 
dones.

3 Organitzarem xerrades informatives adreçades als pares i mares per oferir 
més eines per educar els seus fills en una salut integral.

2 Reforçarem programes que afecten la salut i la 
qualitat de vida d’adolescents i joves. Posarem el 
focus en: l’educació sexual, els trastorns alimentaris, 
la salut mental i la prevenció i informació sobre la 
drogodependència, l’alcoholisme i el tabaquisme.

 “Defensem un model sanitari públic, universal, equitatiu i de qualitat. 
Els ajuntaments són una peça clau dins d’aquest model i tenen un paper 
fonamental en els àmbits de la promoció i la protecció de la salut”

en SALUT

en ACCIÓ SOCIAL



 Des d’ERC-Avancem-AM ens fixem la lluita contra l’atur 
com la política social a prioritzar de manera més urgent. La proactivitat de l’administració pública és bàsica per impulsar 
nous filons d’activitat econòmica. En aquest àmbit: promourem l’economia cooperativa i l’emprenedoria; invertirem en els 
eixos comercials com a nodes de vida civil i d’interrelació social; i promourem les TIC i l’administració electrònica com a 
factor d’informació, participació, transparència i simplificació de l’administració pública.

1 Reduirem la pressió fiscal, en especial a famílies i 
col·lectius desprotegits. Posarem en marxa la tarifació 
social: pagament de  taxes en funció de la renda (llar 
d’infants, escola de música, 
brossa i aigua).

2 Rebaixarem substancialment l’IBI i revisarem el valor 
cadastral per tal d’ajustar-lo a les circumstàncies actuals.

3 Eliminarem l’IBI rústic i l’impost de circulació 
d’activitats agrícoles.

5 Bonificarem els comerços que obrin un establiment al nucli antic.

4 Rebaixarem el coeficient de l’Impost de circulació. Volem deixar de ser un dels municipis de 
Catalunya que tenen aquest impost més elevat.

7 Facilitarem el pagament dels impostos i taxes locals 
en una tarifa plana de 10 fraccionaments sense recàrrecs.

6 Atorgarem bonificacions del 3% sobre el total als contribuents que vulguin pagar de forma avançada 
i única els seus tributs i impostos.

8 Establirem una reducció del 2% de la taxa de residus als 
comerços amb responsabilitat social, que col·laborin amb 
entitats del tercer sector.

9 Posarem en marxa la taxa de penalització pels habitatges 
buits que estiguin en mans de les entitats bancàries, 
aprovada per l’Ajuntament el febrer de 2014.

 “S’ha de tendir a la justícia, la simplificació i l’equitat 
del sistema fiscal municipal amb la introducció de mecanismes que reparteixin 
la càrrega fiscal en funció de la capacitat econòmica i de pagament”

Santi Llurba Fortuny

Riudoms Emprenedor

en HISENDA PÚBLICA



1 Potenciarem la creació d’un viver de micro-empreses. 
Compartiran serveis, assessorament tècnic i financer, 
millores tecnològiques, etc. Tot plegat perquè puguin 
reduir costos i ser més viables.

1 Crearem una Agència de Promoció i Turisme, 
que substitueixi la Fundació Gaudí i que treballi 
coordinadament amb el Patronat de la Fira de l’Avellana.

4 Destinarem l’Epicentre Gaudí com el centre referencial del coneixement 
de l’obra i la vida de l’arquitecte. Crearem 
una Aula d’Arquitectura durant l’estiu.

5 Promourem itineraris i centres 
d’interpretació de la natura, la història i 
l’etnologia local, en especial les mines de 
Riudoms, patrimoni històric a preservar.

6 Incentivarem la creació d’establiments 
d’allotjament  i restauració.

2 Elaborarem, conjuntament amb la Universitat Rovira i 
Virgili, un Pla de Desenvolupament Turístic. Ens hem de 
posar en mans d’experts per dibuixar el futur de Riudoms.

3 Integrarem Riudoms en la “Ruta dels 4 Genis” 
(Gaudí, Miró, Casals i Picasso) i col·laborarem amb 
Reus per difondre els orígens de l’obra de Gaudí.

4 Crearem una borsa d’ajudes per a empreses de nova 
creació i autònoms, bonificant costos de la seguretat 
social en la contractació de riudomencs en situació d’atur.

5 Incrementarem i vetllarem per la formació i inserció laboral de persones 
desocupades, amb especial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió 
social (joves, dones i majors de 45 anys).

6 Crearem el ‘Club de la feina’, destinat a persones que busquin un lloc de 
treball, en especial joves, dones, aturats de llarga durada i majos de 45 
anys. Rebran un fort assessorament per ajudar-los a trobar feina.

7 Dissenyarem una App de borsa de treball municipal en què empreses 
i persones que busquin feina accedeixin lliurement i puguin relacionar-
se de manera àgil i dinàmica.

8 Farem arribar la fibra òptica i la tecnologia 4G a tot el nucli urbà de 
Riudoms i habilitarem espais Wi-Fi gratuïts en diverses zones del 
municipi. L’activitat empresarial necessita un entorn tecnològic de qualitat.

2 Posarem a disposició d’autònoms i petites empreses 
espais de cotreball. Això els permetrà reduir costos i 
crear sinergies. 

3 Fomentarem  l’emprenedoria des de múltiples 
vessants: rebaixes de taxes per obres, llicències 
d’obertura, taxa de la brossa a comerços i botigues; 
creació d’un espai de noves experiències empresarials; 
posada en marxa d’un voluntariat amb empresaris sènior 
i jubilats per fer tutories a persones emprenedores.

en EMPRESA i OCUPACIÓ“Hem d’avançar en polítiques transversals que millorin
l’ocupabilitat de les persones. La situació laboral actual situa 
l’emprenedoria com una de les opcions més atractives per als professionals 
que busquen però no troben feina assalariada”

 “Ha de ser un element clau en la diversificació econòmica de Riudoms, amb 
la figura d’Antoni Gaudí com a eix vertebrador i pol d’atracció de la política turística”

en TURISME

Laura Hernández Asens



1 Facilitarem informació sobre locals buits per facilitar-ne el lloguer. 
Això ho farem treballant amb API’s i propietaris dels locals. També 
agilitzarem les tramitacions d’obertura d’activitats.

2 Farem promoció dels productes autòctons, de proximitat i de 
temporada, i potenciarem el comerç mutu entre botiguers.

3 Donarem suport a les fires tradicionals i potenciarem altres jornades 
gastronòmiques. Recuperarem la festa de la Coca de Recapte.

5 Considerarem l’agricultura com un sector estratègic, basat en una producció de qualitat. 
Assumirem les reivindicacions que el sindicat Unió de Pagesos ha fet per a la propera legislatura.

4 Suprimirem la taxa d’ocupació per tot el comerç local a la Fira de l’Avellana. 
Els  comerços riudomencs no han de pagar per ser a la Fira.

7 Elaborarem un mapa d’espais d’interès agrícola 
del municipi i potenciarem “bancs de terres”, 
tant de grans extensions com de petita horta. 

6 Promourem àrees de protecció agrícola local, per fomentar l’agricultura integrada i impulsar 
l’agricultura ecològica.

8 Programarem xerrades a les escoles per educar 
en hàbits saludables i consum responsable amb 
la  finalitat de dinamitzar l’economia local 
(km. 0 riudomenc)

“La promoció d’un model de comerç arrelat, modern
i dinàmic és fonamental per al desenvolupament de Riudoms i, en especial, del nucli antic. 
Per això replantejarem el model actual per apropar-lo a un model en què convisquin 
diversos carrers majors al voltant de la Plaça de l’Església”

en COMERÇ i AGRICULTURA 

“Un major impacte de la despesa municipal en l’activitat econòmica 
local, tindrà un efecte multiplicador sobre l’activitat econòmica, 
permetent la generació de nous llocs de treball”

Pere Nat Crusells

Riudoms Emprenedor



Des d’ERC-Avancem-AM traçarem estratègies de desenvolupament local sostenible 
que aniran més enllà de la durada d’un mandat. Han de marcar el full de ruta cap a 
una millora de la qualitat de vida perdurable. 

Municipi ordenat i equilibrat
Vetllarem per l’embelliment del paisatge urbà: més neteja de carrers, 
més diners per la rehabilitació de façanes, redacció d’una carta de 
colors i materials, etc.

Apostarem la preservació activa del sòl no urbanitzable i perseguirem 
de manera eficaç les infraccions urbanístiques.

Impulsarem polítiques contundents per protegir la legalitat urbanística.

Vetllarem per tal que els criteris 
d’edificació i els materials de 
construcció siguin els adequats 
per evitar afectacions clíniques 
derivades dels “edificis malalts”

“La sostenibilitat és un concepte global que integra 
els aspectes econòmics, socials i ambientals i que esdevé un autèntic full de ruta 
per a l’acció política”

Impulsarem, el procés de redacció de l’Agenda 21 -com un autèntic pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini- que inclogui una 
diagnosi de la realitat municipal. 

Dels resultats extrets, guiarem, amb el conjunt de la ciutadania, la redacció d’un nou Pla General d’Ordenació Urbanística del 
Municipi (POUM) sota aquestes premisses:

Pedro Berlanga Cantero

Municipi compacte 
i al servei de les persones
Redactarem un pla d’accessibilitat municipal i adaptarem 
tot l’espai públic. 

Afavorirem que les amplades de les voreres siguin 
proporcionals a l’amplada dels carrers, i sempre no inferiors 
a 1,2 metres per costat. Els carrers de poca amplada els 
convertirem en unidireccionals 
o en zones de preferència per a 
vianants.

Realitzarem mapes de soroll per 
prevenir o reduir la contaminació 
acústica en les zones més 
afectades per la contaminació 
acústica.

Josepa Mas Pagès

Riudoms Sostenible

en URBANISME



Protegirem les activitats agràries i les prioritzarem per davant de 
la pressió urbanística i els nous usos urbans.

Impulsarem una planificació harmònica entre els usos humans, la 
funcionalitat i el patrimoni natural.

Apostarem per un model de municipi compacte, vertebrat en la 
convivència d’usos, amb uns centres urbans forts i cohesionats.

Promourem una planificació local que posi en valor els recursos 
naturals, que inclogui el paisatge, els espais protegits i les 
capacitats productives del sector primari.

Promourem estudis de tarifació perquè el consum d’aigua sigui 
més racional.

Fomentarem la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum 
d’aigua: filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega, etc.

Establirem un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la 
ciutadania, empreses i comerç local.

Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels envasos i 
fomentarem la recuperació d’hàbits tradicionals que no 
malbaratin recursos: ús del cabàs i  bossa del pa en contraposició 
a les bosses de plàstic.

Elaborarem un pla estratègic de millora energètica dels municipis 
i un pla local d’estalvi i eficiència energètica. 

Promourem modificacions en les instal·lacions municipals actuals 
per anar incorporant criteris de sostenibilitat.

Elaborarem campanyes educatives i formatives sobre les 
repercussions ambientals.

Promourem la creació d’horts urbans.

Farem un pla local d’habitatge (previst en la Llei del dret a l’habitatge) que  inclourà  diagnosi, 
necessitats i programes a desenvolupar amb els plans urbanístics. 

Garantirem el compliment del mandat de solidaritat urbana, mitjançant reserves adequades de sòl.

Impulsarem la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús de l’habitatge.

Municipi 100% sostenible

“Cal dedicar especial atenció a l’habitatge protegit i concebre’l 
com un estoc social al servei de diverses generacions” en HABITATGE 

Jaume Escoda Giol

Riudoms Sostenible



en SEGURETAT 

Adequarem les Ordenances Municipals a les necessitats dels usuaris més vulnerables i a les exigències de la seguretat 
viària, implantant zones de moderació de la velocitat (carrers amb circulació a 10, 20 i 30 km/h).

Millorarem els passos de vianants elevats, millorant la seguretat i l’accessibilitat. 

Suprimirem barreres arquitectòniques, en especial les de l’edifici de l’Ajuntament. 
Hem de ser els primers a donar exemple.

Crearem zones amb restricció del trànsit, zones de prioritat invertida i regularem la mobilitat 
dels vehicles de transport de mercaderies.

Establirem bonificacions fiscals per als vehicles més eficients.

Organitzarem campanyes sobre seguretat viària.

en MOBILITAT

“La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals.
Volem construir un nou model en què la convivència i la seguretat 
configurin un espai cívic el més lliure i avançat possible per caminar 
cap a una societat cada vegada més justa”

Crearem el cos de Policia Local i del cos dels 
guardatermes.

Incorporarem la policia de proximitat per 
afavorir el coneixement de l’entorn veïnal, la 
millora de la percepció ciutadana i l’eficiència en 
la gestió de la seguretat.

Promourem la implicació i el treball conjunt de la 
policia local amb la resta de serveis municipals.

Fomentarem la formació i el reciclatge dels agents de les policies locals.

Impulsarem les juntes locals i regionals de seguretat i les reunions amb 
col·lectius com Unió de Pagesos.

Elaborarem un manual de bones pràctiques en l’actuació de la policia local.

Desplegarem un servei de mediació comunitària en coordinació amb la 
policia local, per intervenir i atendre conflictes veïnals i de convivència.

Incorporarem programes de detecció i lluita contra la violència de gènere i la 
violència en l’àmbit de la família.

Elisabet Pastor Fernández



Adaptarem els criteris d’atorgament de 
subvencions a la normativa vigent i donarem 
suport tècnic i econòmic a totes les entitats.

Canviarem el model actual de subvencions a les 
entitats locals a un model contractes programa o 
convenis de col·laboració, millorant els ajuts atorgats.

Difondrem mensualment l’agenda d’activitats de 
les entitats i de l’Ajuntament.

Fomentarem i donarem suport, amb la 
col·laboració de les entitats locals, a les 
manifestacions de la cultura popular i tradicional    
i a les fires tradicionals i artesanes.

Tornarem a donar suport 
econòmic a la producció local, 
en especial als mitjans de 
comunicació i revistes de 
caràcter local.
Fomentarem, conjuntament 
amb les AMPA, una Escola 
de Pares per assessorar i 
orientar famílies.

Crearem el Consell Municipal d’Esports, on 
estiguin representades totes les entitats i clubs 
federats.

Suprimirem les taxes per la utilització de les 
instal·lacions esportives als clubs i entitats locals.

Cedirem a les entitats esportives espais en 
desús a la part posterior del pavelló municipal.

Cedirem la gestió de la Casa de Cultura al 
CERAP per dur a terme rodes d’exposicions i el 
desitjat Museu Històric de Riudoms.

Posarem en marxa un Hotel d’Entitats per ubicar 
les entitats culturals i educatives.

Promourem una Setmana Jove a l’estiu amb 
concerts, fira d’entitats i activitats culturals i 
educatives a partir de les iniciatives d’entitats i 
dels joves.

Donarem suport tècnic a les comunitats de 
regants en els processos de legalització a l’ACA  
en les que es troben immerses. 

Aplicarem les propostes que Unió de Pagesos ha 
fet arribar als partits polítics locals.

 “Cal donar suport al gran teixit associatiu 
de Riudoms i dotar-lo dels recursos materials necessaris per preservar-lo 
i augmentar la seva força. Les entitats són el veritable motor de les 
activitats que es fan al municipi”

Maria Rosa Mestre Beltri

Riudoms Associatiu



Connectarem els carrers de La Solana i Mas d’en 
Dibori amb la carretera de Montbrió.

Connectarem el camí del Molí de Vent amb el de 
Les Passeres.

Arranjarem tots els espais de joc per a nens 
ubicats d’arreu del nucli i col·locarem paviments 
amb llosetes de cautxú reciclat.

Ampliarem les voreres de tots els carrers 
de Riudoms d’acord amb la seva amplada i 
afavorirem la implantació de carrers de vianants.

Remodelarem els carrers del Barri del Colomer, la 
Plaça del Comte Arnau, la Muralla de la Font Nova 
i el Raval de Sant Francesc

Farem un concurs d’idees per decidir el futur de 
l’edifici de Les Monges.

Connectarem l’Avinguda Pau Casals amb els 
carrers de Sant Sebastià, Sant Marc

 i Verge dels Dolors.

Enllestirem la urbanització de l’Hort de les Coques

Adequarem l’entorn de l’Escola Cavaller Arnau.

Instal·larem pipi-cans en diverses zones 
 del municipi.

Resoldrem la canalització del barranc del Portal 
per evitar els aiguats.

Farem una sortida definitiva al Barri Ferrant, on 
reestructurarem el trànsit, ampliarem les voreres i 
construirem una nova plaça.

Crearem noves zones d’aparcament en espais 
perimetrals del nucli antic.

Adquirirem l’edifici de la caserna de la Guàrdia 
Civil i hi farem habitatges de protecció pública.

Instal·larem panells de reducció acústica 
 a la variant de Reus.

Substituirem contenidors de superfície 
 per bateries de contenidors 

soterrats i instal.larem més 
contenidors per la poda 
vegetal.

Ampliarem l’horari de la 
deixalleria municipal.

“Crearem la figura del regidor de Barri 
per mantenir una comunicació permanent i fluïda entre veïns i Ajuntament. 
Organitzarem assemblees de veïns periòdiques”

Francesc X. Làzaro Alhambra

Riudoms Barri a Barri
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