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Teniu a les mans el programa electoral d’Esquerra Riudoms. 
No és només un programa per quatre anys, sinó que sobretot 
és un programa per dibuixar el Riudoms que volem a 10 anys 
vista. S’estructura en cinc blocs:

Riudoms dinàmic: hisenda pública, empresa, ocupació, 
comerç, producte local, pagesia i turisme.
Riudoms en ordre: urbanisme, nucli antic, habitatge, 
patrimoni, seguretat, mobilitat i medi ambient.
Riudoms per a tothom: educació. salut, igualtat social, dona 
i igualtat, gent gran, joventut, nova ciutadana, esports, cultura, 
festes i entitats.
Riudoms obert: transparència i participació.
Riudoms republicà: construïm la República Catalana.

Riudoms ha tancat una etapa en què hem aconseguit uns 
serveis i infraestructures destacades: el CAP, l’Institut, el Casal, 
el pavelló, l’escola Cavaller Arnau, etc. Ara és l’hora de fixar 
noves prioritats i actuar amb determinació. Volem anar un 
pas més enllà.

Per fer-ho cal un lideratge fort amb capacitat de sumar tot 
el talent que tenim al nostre poble. Riudoms l’hem de fer entre 
totes i tots. Per això, nosaltres oferim mà estesa i voluntat 
de sumar per fer avançar Riudoms.

TENIM VOLUNTAT DE SERVEI PÚBLIC!

BENVOLGUDES 
I BENVOLGUTS,
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–encara que fos com a subcontractista– perquè temien 
que els pagaments s’endarrerissin. Tanmateix, la nova llei 
de contractes públics permet que les administracions paguin 
directament als subcontractistes. 

 Crearem una borsa d’ajudes per a empreses, cooperatives 
i autònoms que contractin aturats i/o discapacitats de Riu-
doms, tal com fan municipis com per exemple Vandellòs.

COMERÇ

 Seguirem executant el Pla de Comerç Local amb l’objectiu 
de dinamitzar i consolidar el sector.

 Treballarem per tal que els comerços i restaurants puguin 
treure benefici d’esdeveniments que ja es realitzen a Riu-
doms però que deixen escàs impacte econòmic al municipi. 
Un exemple recent: durant el Mundialet de futbol hi va haver 
restaurants locals que no havien estat avisats d’aquest esde-
veniment.

 Prioritzarem la creació d’un esdeveniment al voltant de 
l’oli d’oliva, la coca amb recapte, la xarcuteria, etc. que tingui 
el format de jornada gastronòmica.

 Apostarem per la posada en marxa d’una Fira de comerç 
local en què els comerços puguin mostrar i vendre en un 
mateix espai i dia/dies els seus productes i serveis. 

 Oferirem un paquet anual de formacions al comerç local 
en màrqueting, gestió, millora del punt de venda, etc.

 Treballarem per tal que l’Ajuntament es doti d’un tècnic 
de promoció econòmica, que es dedicaria tant al comerç com 
al turisme. És clau disposar d’una estructura professionalitzada.

HISENDA PÚBLICA

 Apostarem per la tarifació social: una fiscalitat basada  
en la renda de cadascú. Això ho aplicarem a la Llar d’infants, 
l’Escola de música, l’Escola de lleure, la taxa d’escombraries,  
la taxa d’aigua, etc.

 Estudiarem rebaixar l’IBI tenint en compte els nivells 
de renda familiar i el valor cadastral de les propietats.

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

 Atorgarem una bonificació del 3% sobre el total de 
pagaments als contribuents que paguin els imposts i taxes  
de forma avançada i en un únic cop. 

 Treballarem per assegurar condicions i salaris adequats  
per als treballadors de l’Ajuntament. 

EMPRESA I OCUPACIÓ

 Posarem en marxa un espai empresarial per a autònoms, 
petites empreses i cooperatives. El preu de lloguer ha de ser 
adequat i incloure bonificacions per inici d’activitat empresarial. 

 Impulsarem la interrelació de tota la indústria agroali-
mentària ja establerta a Riudoms per fer-la créixer i captar-ne 
de nova. A Riudoms tenim grans empreses d’aquest sector, 
una cooperativa agrícola potent i productors locals de qualitat 
en àmbits com els molins d’oli, la xarcuteria, la fruita seca, 
la verdura, els forns de pa i la pastisseria. 

 Treballarem per tenir un entorn tecnològic de qualitat.

 Afavorirem que l’Ajuntament contracti empreses locals a 
l’hora de realitzar obres o adjudicar altres serveis. Un exemple: 
fins ara, pocs constructors locals es presentaven a licitacions  

Riudoms dinàmic
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Riudoms dinàmic

TURISME

 Apostarem amb decisió per allò que ens diferencia d’altres 
pobles i en què tenim més qualitat: la figura de Gaudí, l’oli, 
la coca amb recapte, les mines, la cisterna vella, etc. Cal que 
diferenciem la nostra oferta turística de la resta de municipis 
competidors.

 Convertirem l’Epicentre Gaudí en l’oficina de turisme 
de Riudoms.

 Ampliarem les hores d’obertura de la Casa Gaudí i les 
activitats que s’hi realitzen.

 Farem una aposta ferma per captar visitants de determi-
nats col·lectius: escoles, jubilats, turistes de la Costa Daurada.

 Posarem en marxa un web turístic i crearem plafons
informatius.

 Dissenyarem itineraris turísticocomercials: hem de fer que 
els visitants també comprin al comerç de Riudoms. També cal 
crear paquets que incloguin l’accés als diferents equipaments 
turístics de Riudoms i, a la vegada, àpats i estades en restau-
rants i cases rurals locals.

 Promourem un itinerari per les mines de Riudoms que
permeti explicar la nostra natura, història i geografia.

 Inclourem Riudoms en la ruta “Paisatges dels Genis” 
un cop tinguem unes bases turístiques sòlides. Aquest 
projecte té per objectiu descobrir la Costa Daurada i Terres 
de l’Ebre a través de Gaudí, Miró, Casals i Picasso.

PRODUCTE LOCAL I PAGESIA

 Apostarem amb fermesa per la promoció del producte 
local: oli, verdura de temporada, avellana, coca amb recapte, 
etc. En aquest sentit:
- Cal reformular la Fira de l’Avellana perquè sigui un aparador  
 real de promoció local.
- Plantejarem l’opció de crear un esdeveniment de promoció  
 de l’oli d’oliva i la coca amb recapte.
- Crearem la marca “Producte de Riudoms” com a element 
 de qualitat i diferenciador.

 Acompanyarem les comunitats de regants de les mines 
en la seva gestió, sobretot en la regularització de determi-
nades situacions davant l’ACA i també a l’hora de demanar 
ajudes per al seu manteniment. També estudiarem crear 
un paquet d’ajudes propi de l’Ajuntament.

 Defensarem els interessos de Riudoms en la gestió  
de l’aigua del territori.

 Elaborarem un mapa d’espais d’interès agrícola del mu-
nicipi i de finques en desús per posar-les a disposició dels 
pagesos interessats en coordinació amb el Banc de Terres 
del Baix Camp i seguint la nova Llei d’Espais Agraris.

 Estudiarem recuperar l’antiga Cambra Agrària (actual  
Jutjat de Pau) com a punt de trobada de tot allò relacionat 
amb la pagesia i el territori. En aquest sentit, assumirem  
les reivindicacions que el sindicat Unió de Pagesos ha fet  
per al proper mandat.
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 Posarem en marxa el procés per reformar la plaça 
de l’Església i la plaça Petita, una reforma que ha de:
- Ser global: que tingui en compte l’urbanisme, la circulació, 
 els comerços, l’enjardinament i els elements històrics.
- Tractar les dues places com un espai únic, a fi de generar   
 més sensació d’unitat i evitar un estil massa fred.
- Posar en valor l’església, que ha d’estar més integrada 
 a la plaça.
- Fer-se amb la màxima cura. No tindrem pressa perquè 
 allò clau és que la reforma surti bé.

 Seguirem reformant els carrers del nucli antic pendents, 
tenint en compte que el resultat ha de ser de qualitat. 

 Realitzarem un cens de locals comercials buits per tal 
d’oferir-los a possibles interessats. Si cal, l’Ajuntament pot 
esdevenir promotor de la rehabilitació a canvi d’una cessió 
temporal del local, pel qual cobraria una renda al llogater. 

 Treballarem per esponjar el nucli antic i substituir 
el cablejat aeri per un de trenat a les façanes.

HABITATGE

 Elaborarem un Pla local d’habitatge. Cal fer un diagnòstic 
de la situació: quants habitatges tenim buits, quina és la 
demanda per llogar i comprar, quins són els preus, etc. 
Amb  aquesta informació definirem les accions a desenvolupar 
amb l’objectiu, entre d’altres, de treure al mercat cases i pisos 
deshabitats i posar en marxa una borsa d’habitatge social.

 Cal fer una aposta decidida per la rehabilitació d’habi-
tatges. Aquest és un element clau per a tot Riudoms, però 
sobretot per al nucli antic.

 Treballarem per atorgar ajudes al lloguer jove. Els darrers 
4 anys el govern municipal no ha executat 120.000 € que havia 
promès amb aquest objectiu (30.000 cada any), però altres 
municipis -com la Canonja- sí que donen ajuts d’aquest tipus. 

URBANISME

 Elaborarem un Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi 
(POUM), imprescindible per planificar el futur de Riudoms 
en l’àmbit urbà i territorial. Seguirà criteris de sostenibilitat, 
municipi ordenat, compacte i amb cohesió social. 

 Estudiarem un seguit d’intervencions concretes al nucli 
urbà, entre les quals cal destacar:
- Millora dels carrers Sant Antoni, Sant Pau i Muralla 
 de la Font Nova
- Reordenació de la plaça Arnau de Palomar
- Connexió entre el camí del Molí de Vent i el camí 
 de Les Passeres
- Obertura dels carrers Vinyols i Borges del Camp al Barri  
 Ferrant
- Connexió completa del Passeig Germans Nebot per facilitar  
 la mobilitat global de Riudoms

 Treballarem per desbloquejar la situació de l’Hort 
del Coques (PERI-1), amb múltiples veïns afectats per la 
urbanització que encara no s’ha executat (carrers, voreres, 
enllumenat, etc.).

 Afavorirem els vianants en l’ús de l’espai públic:
- senyalització de zones de velocitat de 20 i 30 km/h.
- avançarem cap a un nucli antic per a vianants en consens  
 amb veïns i comerciants.
- creació de rutes per a vianants que connectin espais verds  
 i de lleure. Opcions: camí de la mina de sant Jaume i connec- 
 tar la piscina amb el camp de futbol vell i la zona dels Hortets.

 Reduirem les barreres arquitectòniques: accessos adaptats 
als equipaments públics i voreres aptes per a tothom.

NUCLI ANTIC

 El Pla local d’habitatge que elaborarem farà especial 
atenció en el nucli antic, degut a les seves particularitats 
i, sobretot, a certes situacions de degradació. 

 Activarem un paquet de bonificacions fiscals que faci 
més fàcil obrir una botiga o petita empresa al nucli antic.

 Avançarem cap a un nucli antic per a vianants. Parlem 
d’avançar perquè aquesta és una mesura que s’ha d’estudiar 
a fons i fer-la en consens amb veïns i comerciants. 

Riudoms en ordre



6 

SEGURETAT I MOBILITAT

 Dotarem de més personal la Guàrdia Municipal de Riudoms 
per tal que, en la mesura del possible, sempre patrullin dos 
vigilants junts. 

 Convocarem la Junta de Seguretat Local cada sis mesos 
i sempre que sigui necessari. Hi han de tenir una presència 
especial col·lectius com les famílies que viuen en masies, 
els pagesos i els comerços.

 Millorarem els elements reductors de velocitat instal·lats 
en diversos punts del nucli urbà. Són necessaris per garantir 
la seguretat i, a la vegada, cal assegurar que tinguin el format 
més apte pels vehicles.

 Avançarem en l’objectiu de millorar els aparcaments de 
vehicles, especialment en les zones del voltant del nucli antic 
i també de l’Institut-CAP. Crearem un nou aparcament en els 
terrenys dels ‘Hortets’, propietat de la Parròquia i amb la qual 
ja hem parlat. 

 Treballarem amb la Generalitat per construir una rotonda 
d’accés a Riudoms a  l’encreuament de la carretera de Mont-
brió i la T-310. Cal reduir els riscos en aquest punt.

MEDI AMBIENT

 Avançarem en el percentatge de recollida selectiva i 
reciclatge, que actualment és del 40% a Riudoms. Estudiarem 
l’opció d’implantar la recollida d’escombraries ‘porta a porta’ 
i fer-ne una prova pilot que tingui en compte les experiències 
dels més de 200 municipis catalans que ja l’han implantat.

 Estudiarem l’ampliació del servei de deixalleria 
–tant d’horari com d’instal·lacions– i en millorarem el 
funcionament.

 Fomentarem l’estalvi i l’eficiència energètica i de consum 
d’aigua: instal·lació de plaques solars als equipaments muni-
cipals; estudi per implantar els comptadors digitals de l’aigua; 
substitució progressiva en parcs i jardins de les espècies ve-
getals que consumeixen més aigua per altres d’autòctones 
que en necessitin menys.

 Millorarem els espais d’esbarjo per a gossos i seguirem 
conscienciant sobre la importància de la recollida d’excrements. 

 Posarem en marxa diverses mesures fiscals per afavorir els 
llogaters amb una renda més baixa i el lloguer social: retallar 
a la meitat la taxa d’escombraries si la família no supera un 
determinat nivell d’ingressos; subvencionar una part de l’IBI 
dels propietaris que cedeixin el seu habitatge a una borsa 
de lloguer social.

 Impulsarem nous models d’habitatge com l’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús o la masoveria urbana. El propòsit 
és que a mig termini a Riudoms es pugui crear algun projecte 
d’aquest tipus que evidenciï que, a banda de la compra i el 
lloguer, també hi ha altres models d’accés a l’habitatge.

PATRIMONI

 Treballarem per crear el Museu de Riudoms, que ha de ser 
didàctic i actual. Cal pensar bé on ubicar-lo per tal que pugui 
atreure visites. 

 Col·laborarem amb la Parròquia de Riudoms per seguir 
avançant en la restauració de l’Església de Sant Jaume. 
Tindrà tot el nostre suport per aconseguir les subvencions 
necessàries.

 Elaborarem un catàleg de patrimoni local per preservar 
els béns culturals d’interès local en tots els vessants. 
En aquest sentit redactarem un catàleg de masos.

 Plantejarem la restauració dels porxos de la plaça de 
l’Església i Petita per tornar a mostrar les bigues actualment 
tapades. 

 Dignificarem la xarxa de mines d’aigua: les senyalitzarem, 
acompanyarem els regants a l’hora de demanar ajudes davant 
la Generalitat i estudiarem crear un paquet d’ajudes propi 
de l’Ajuntament.

 Millorarem l’Arxiu Històric Municipal: catalogarem 
de manera adequada i regular els documents existents; 
digitalitzarem els principals documents d’interès local; etc. 

Riudoms en ordre
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 Elaborarem un Pla local de Salut a partir de les necessitats 
detectades amb dades oficials. Tindrà en compte l’alimentació, 
l’exercici físic, l’agricultura, el medi ambient, etc.

 Potenciarem el coneixement dels desfibriladors que tenim 
en diversos punts del poble: programa de formació i manteni-
ment de les habilitats per utilitzar-los. 

 Habilitarem un Parc de Salut proper a l’escola Cavaller 
Arnau i posarem nous aparells al que ara ja hi ha a la zona 
verda de les restes romanes. 

 Millorarem la senyalització dels lavabos existents en equi-
paments públics per tal que siguin més fàcils de detectar des 
del carrer.

IGUALTAT SOCIAL

 Aplicarem la tarifació social en els preus de la matrícules 
de la Llar d’Infants, l’Escola de Música i les activitats de lleure. 
Pagarem aquests serveis segons la nostra renda. 

 Treballarem per destinar una partida del pressupost 
municipal a diversos tipus de beques i serveis socials: beques 
menjador, beques de menjar per a la gent gran en situació 
econòmica delicada i Serveis d’Ajuda a Domicili (SAD). Tot 
això ho farem garantint un bon ús dels recursos públics.

 Elaborarem un cens de les beques/ajudes que actualment 
ja donen algunes entitats del municipi per tal que persones 
desafavorides puguin seguir les activitats que ofereixen 
i l’Ajuntament pugui estudiar noves vies de suport.

EDUCACIÓ

 Acabarem d’elaborar el Pla Educatiu d’Entorn per tal de 
millorar la coordinació entre els diversos centres educatius, 
garantir l’èxit de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social.

 Potenciarem el Consell Escolar Municipal per tal que 
esdevingui un espai per aportar idees, prendre decisions i 
generar col·laboració entre centres. 

 Treballarem per tal que el Departament d’Educació 
ofereixi més hores de vetlladors (monitors que acompanyen 
infants amb dificultats d’aprenentatge) i d’Equip d’assessora-
ment psicopedagògic (EAP) als centres educatius de Riudoms.

 Ampliarem la durada de l’Escola de Lleure tant en horari com 
en calendari per cobrir millor les necessitats de les famílies.

 Millorarem el funcionament dels menjadors de l’Escola 
Beat Bonaventura  i Cavaller Arnau: formació i quantitat de 
monitors; el menjador com a espai educatiu; soroll.

 Intentarem resoldre els problemes de soroll i de clima-
tització del gimnàs de l’Escola Beat Bonaventura.

 Ampliarem amb pressupost municipal les beques a l’esforç 
que es donen a l’Institut i mantindrem les de mèrit acadèmic. 
 
 Dinamitzarem la biblioteca municipal: ampliarem horaris; 

millorarem les condicions d’estudi; hi organitzarem activitats 
per a joves; etc.

 Impulsarem les àrees de lleure infantil en clau educativa: 
millora de la de la plaça dels Gegants i creació d’una de nova 
al nucli antic.

SALUT I BENESTAR

 Treballarem amb el Departament de Salut per dotar 
de nous serveis el nostre CAP: ampliar les hores de dentista 
i treballador social; aconseguir el servei de rehabilitació 
amb fisioterapeutes. 

 Crearem el Consell municipal de Salut amb representants 
del CAP, de diverses regidories, de les entitats que treballen 
pels hàbits saludables, etc. per treballar de manera coordinada 
i participativa.

Riudoms per a tothom
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Riudoms per a tothom

 Plantejarem la possibilitat que persones jubilades es-
devinguin guies dels espais d’interès de Riudoms: Casa Gaudí, 
cisterna, mines, etc. Sempre amb una bona formació prèvia.

 Potenciarem l’activitat física de la gent gran, ja que s’ha 
demostrat que és un element clau per al seu benestar físic
i emocional.

 Seguirem promocionant el voluntariat ja existent per fer 
acompanyament a persones grans: programa ‘Amb tu, ara al 
teu costat’ de Càritas i ‘Estones en companyia’ de l’Ajuntament.

JOVENTUT

 Seguirem desenvolupant el Pla de Joventut ja existent per 
tal d’empoderar els joves com a agent de canvi social i facilitar 
la realització del projecte de vida dels joves. 

 Treballarem per atorgar ajudes al lloguer jove. Els darrers 
4 anys el govern municipal no ha executat 120.000 € que 
havia promès amb aquest objectiu.

 Farem un pla d’educació sexual global tant per a noies 
com per a nois adolescents.

 Treballarem en la posada en marxa de programes 
de suport i acompanyament en l’àmbit de la formació 
i el desenvolupament professional. El Pla de Joventut ja 
inclou el programa ‘Padrins d’estudi’ i també plantejarem 
un programa de mentoria en què adults experimentats guiïn 
els joves en aquests camps.

 Reclamarem a les administracions superiors l’ampliació 
del servei de transport públic de Riudoms, sobretot aquell 
que connecta amb els centres educatius de Reus i Tarragona.

 Treballarem per oferir una programació regular d’oci 
nocturn basada en la música, les festes, l’esport, accions 
artístiques, etc. En aquest sentit, farem créixer les festes 
de Riudoms amb més participació juvenil, com són les 
barraques de Sant Jaume i la Festa dels Barris.

 Vetllarem per uns serveis òptims d’atenció domiciliària 
i per la cobertura de teleassistència, especialment 
per a persones soles més grans de 75 anys.

 Crearem el Consell municipal de Serveis Socials, òrgan 
consultiu i de participació format per l’Ajuntament, entitats 
del tercer sector, etc. 

DONA I IGUALTAT

 Revisarem i actualitzarem el Pla d’Igualtat del 2014 amb 
el compromís de fer-ne un seguiment continu. Això s’ha de 
fer amb el lideratge de les entitats i les dones, i l’Ajuntament 
ha de fer-ne l’acompanyament. 

 Augmentarem la visibilitat de la dona, els seus drets, 
les seves malalties, la maternitat, l’esport femení, etc. 
a través del butlletí municipal, conferències, exposicions, etc. 

 Farem un pla d’educació sexual global tant per a noies 
com per a nois adolescents.

 Vetllarem perquè les ofertes de feina de l’Ajuntament 
i de les empreses locals no siguin discriminatòries per raó 
de sexe, edat, etc.

 Augmentarem la informació i formació per fer front 
a l’assetjament sexual i a la violència de gènere.

 Treballarem per la visibilitat i els drets del col·lectiu 
LGTBI i dels diversos models familiars existents.

GENT GRAN 

 Mantindem i impulsarem la formació per a persones 
adultes. L’objectiu és desenvolupar programes i cursos 
adreçats a adults i jubilats. 

 Promourem l’apropament de la gent gran a les entitats 
del poble: que no vagin només a entitats exclusives de gent 
gran, sinó a qualsevol tipus d’associació. 

 Impulsarem projectes que afavoreixin la relació entre 
la gent gran i la gent jove. 
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Riudoms per a tothom

 Reduirem les quotes que paguen els clubs esportius locals 
per fer ús de les instal·lacions esportives municipals (pavelló, 
camps de futbol, pistes de pàdel, etc.). Cal trobar una via per 
aconseguir que no suposin una càrrega desproporcionada 
per a les entitats.

 Si així ho volen, crearem juntament amb les entitats espor-
tives la festa anual de l’esport riudomenc. 

 Millorarem les instal·lacions de la zona esportiva munici-
pal. Estudiarem diverses opcions: construcció d’un rocòdrom, 
construcció d’una pista de tennis i millora de la cobertura de 
la grada del camp de futbol.

 Mantindrem en condicions adequades la pista del camp 
de futbol vell, amb una bona il·luminació i un entorn dignificat. 

CULTURA I FESTES

 Potenciarem la cultura com a motor d’avenç social 
i cohesió ciutadana. Un exemple recent: l’obra ‘Tabú Cabaret’ 
de Dramèdia Teatre posa sobre la taula temes com l’homo-
sexualitat, la violència de gènere, el rol de la dona, etc. 

 Impulsarem la creació del Consell Local de Cultura. 
Hi seran representades totes les entitats de Riudoms vincu-
lades a aquest àmbit i també hi tindran un lloc les persones 
de referència del sector cultural. 

 Promocionarem l’obra d’artistes, autors i companyies 
de teatre locals i comarcals en coordinació amb les entitats 
que ja ho fan i que tenen coneixement en aquest àmbit.

 Seguirem impulsant el Seguici festiu de la Festa Major de 
Sant Jaume a partir de les peticions de les entitats culturals 
i festives de Riudoms. També treballarem per millorar les ‘Ulé 
Barraques’.

 Plantejarem la creació d’una “empalmada” durant la Festa 
dels Barris, allargant la celebració nocturna fins a l’arribada 
de les xarangues matinals.

 Repensarem el cicle “Reviu les places” per actualitzar-lo i 
plantejar l’opció que cada edició estigui centrada en un àmbit 
temàtic i guanyi coherència.

NOVA CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ

 Elaborarem un Pla de ciutadania i immigració amb el 
propòsit que tots sentim Riudoms com casa nostra. Tindrà 
objectius com: treballar per la inclusivitat; potenciar el sentit 
de pertinença al nostre municipi; afavorir el reconeixement 
de la diversitat cultural. 

 Augmentarem la visibilitat de les persones d’origen 
no riudomenc a través del butlletí municipal, conferències, 
exposicions, actes públics, etc. 

 Impulsarem un pla perquè les famílies nouvingudes cone-
guin les entitats de Riudoms, que han d’esdevenir un element 
clau per afavorir-ne la inclusió al municipi.

 Realitzarem de manera regular cursos de català per 
a estrangers, ja que l’oferta actual no és suficient. 

 Treballarem per crear un programa de mentoria en què 
joves de Riudoms acompanyin una hora a la setmana altres 
infants i joves de famílies nouvingudes a descobrir i gaudir 
de Riudoms.

 Facilitarem l’ús dels equipaments públics a les diferents 
entitats i comunitats religioses del municipi per a esdeveni-
ments puntuals.

ESPORTS

 Seguirem potenciant l’activitat física i l’esport en coordi-
nació amb les entitats. Posarem el focus en l’esport de base 
i femení i també en els parcs de salut.

 Plantejarem crear un patronat d’esport municipal 
que tingui les entitats al centre de la presa de decisions 
i un gerent especialitzat en gestió esportiva al capdavant. 
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Riudoms per a tothom

ENTITATS

 Revisarem el model de subvencions a les entitats amb 
dos objectius: millorar els ajuts actuals; tendir cap a un model 
més equitatiu basat en el retorn que les activitats que fa cada 
entitat té sobre la societat riudomenca. 

 Difondrem des de l’Ajuntament les activitats més 
destacades de les entitats a través dels mitjans de comuni-
cació del consistori.

 Millorarem l’ús que les entitats poden fer dels espais 
i recursos de l’Ajuntament. Crearem un catàleg de tot allò 
que tenen a la seva disposició.

 Respectarem el protagonisme i la iniciativa de les entitats, 
evitant que l’Ajuntament assumeixi un rol dirigista o dupliqui 
activitats ja existents. Apostem per acompanyar les entitats 
i fer tasques de coordinació. 

 Posarem en marxa un espai de treball on hi hagi tant 
l’Ajuntament com les entitats amb dos objectius: fixar un 
calendari d’activitats únic, que eviti solapaments; generar 
sinergies entre Ajuntament i entitats, però també entre les 
entitats mateixes.

 Crearem la figura de l’acompanyant d’entitats: una persona 
que les guiarà i ajudarà en la seva relació amb l’Ajuntament: 
peticions d’espais, subvencions, etc. 
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CONSTRUÏM LA REPÚBLICA
CATALANA 

 Treballarem activament per a la construcció de la República 
Catalana. Des dels municipis també hem d’estar compromesos 
amb aquest objectiu.

 Complirem el contingut la moció impulsada per Esquerra 
a l’Ajuntament i aprovada de manera consensuada al desem-
bre de 2012 per la qual substituirem l’escut espanyol de la 
façana pel de Catalunya.

 Mantindrem els cartells de “Municipi adherit a l’Associació 
de Municipis per la Independència”, tal com es va cordar el 
2011 en una moció a iniciativa d’Esquerra. Trobarem un espai 
adequat per evitar que siguin malmesos.

 Penjarem les estelades en un lloc significatiu de Riudoms 
que eviti que siguin fetes malbé o arrencades.

 Afavorirem les empreses i el consum de proximitat.

 Explorarem les vies per liquidar els impostos taxes 
i tributs a l’Agència Tributària Catalana, tal com va demanar 
Esquerra en sessió plenària d’abril de 2012. Això ho farem 
seguint les indicacions que estableixi el govern de la 
Generalitat.

 Treballarem per la unitat d’acció en la creació 
de la República Catalana des de la suma de les diverses 
sensibilitats i projectes.

TRANSPARÈNCIA
I PARTICIPACIÓ 

 Serem més propers al ciutadà a l’hora de retre comptes. 
Per això:
- explicarem més i millor l’obra de govern, amb una especial  
 atenció als pressupostos i a les inversions realitzades.
- realitzarem audiències públiques anuals de balanç de l’obra  
 del govern i de l’acció política municipal.
- permetrem fer preguntes dels ciutadans als plens 
 municipals.

 Constituirem un consell de redacció municipal amb l’objec-
tiu de garantir la pluralitat i la qualitat de la informació pública 
que s’explica a través dels mitjans de comunicació municipals.

 La participació ha de ser una eina habitual de la manera 
de governar i també de projectes concrets. Diversos exemples 
vinculats al nostre programa electoral: l’elaboració del POUM 
ha d’incloure un procés participatiu; posarem en marxa un 
espai de treball on hi hagi tant l’Ajuntament com les entitats; 
plantejarem crear un patronat d’esport municipal que tingui 
les entitats al centre de la presa de decisions.

 Posarem les bases per gestionar una part dels pressupostos 
a través d’un procés participatiu. 

 Elaborarem el Reglament d’Organització Municipal (ROM), 
l’eina que regula les relacions entre l’Ajuntament 
i els ciutadans i entitats.

 Replantejarem la consulta de la Fira. Quan es fa una 
consulta ha de ser sobre temes rellevants, amb un debat 
públic previ i sense preguntes dirigides.

Riudoms obert Riudoms republicà



#Treballar
#Sumar

#UnPasMésEnllà

Consulta la versió extensa 
del programa a

esquerra.cat/riudoms


