
Fem pinya per un Riudoms plural i optimista
Divendres 24 d’abril, presentem la candidatura x un Riudoms millor

+ACORD MUNICIPAL

A ERC-Avancem som un equip transversal. Fem pinya i fem feina. Feina de formigueta, de pencaire. I també 
mirem al futur per planificar el Riudoms que volem. Treball, habitatge assequible, sostenibilitat, transparència, 
emprenedoria, cohesió... tot això marcarà el nostre compromís. Ens comprometem a treballar i a fer-ho amb rigor 
per un Riudoms plural, optimista i enèrgic. Els nostres valors? Regeneració, sobiranisme i riudomenquisme.

Divendres 24, t’esperem a l’Epicentre Gaudí. 
Pencarem per Riudoms!
El proper divendres 24, a les 21h, presentarem la candidatura d’ERC-Avancem-AM per 
a les eleccions municipals de Riudoms. Encara falten alguns dies, però ja et podem 
avançar els elements clau de la nostra candidatura: fer pinya, pencar, fer pinya, pencar, 
fer pinya, pencar, fer pinya, pencar. Serà una candidatura de gent preparada i amb un 
equilibri entre l’experiència i la frescor.

En el butlletí anterior (març 2015) us vam avançar les tres 
persones que encapçalaran la nostra candidatura, que també 
és la vostra: el Jordi Ortiz, el Marcel·lí Garriga i la Sònia 
Llurba. Sabeu què tenen en comú? El servei als riudomencs. 
Som gent senzilla i de confiança.

Entre tots, ho farem millor: trobades per 
completar el programa electoral
Volem fer sentir totes les veus de Riudoms, que aflorin tots 
els colors que tenim. Un Riudoms pensat entre tots segur 
que serà un Riudoms millor. Participació i transparència. 
Per això, durant les properes setmanes, desplegarem 
tota la candidatura d’ERC-Avancem per Riudoms. Ja hem 
escoltat i recollit un grapat de propostes els darrers mesos 
i, ara, encara en volem més. Volem escoltar-te a tu, que vius 
la realitat del teu barri, carrer i entitat en primera persona. 
Ho farem en reunions de treball obertes a totes i tots

I si no posem tots els ous al mateix cistell?
En les societats plurals, l’alternança i el canvi són un valor. No canviar 
per canviar, sinó canviar per millorar, per fer córrer l’aire, per repensar. 
Segurament els vostres avis ja us deien que no és bo posar tots els ous 
al mateix cistell i, de ben segur, molts els feu cas i no us ho jugueu tot 
a una única carta. Massa poder en unes úniques mans no acostuma a 
ser bo per a ningú.
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Xavi Lázaro 
s’acomiada com a regidor

El 2 d’abril va ser l’últim ple ordinari 
de la legislatura i dels darrers del Xavi 
Lázaro com a regidor de l’Ajuntament de 
Riudoms per ERC. El Xavi ha estat regidor 
els darrers 12 anys, fent de pencaire i de 
formigueta. Des d’aquí volem agrair-li la 
dedicació i entusiasme que ha demostrat 
per construir un Riudoms i una Catalunya 
millors. Per sort, seguirem comptant amb 
ell en el dia a dia de l’agrupació municipal 
d’ERC. La seva experiència i coneixements 
ens seran molt útils.



Riudoms tindrà uns mitjans de comunicació més 
plurals i transparents gràcies a la feina feta per ERC

Bones pràctiques a les eleccions de Riudoms

Una de les deficiències del govern de CiU a Riudoms que més s’han criticat és la manca de pluralitat i transparència 
dels mitjans de comunicació públics que controla, en concret del Butlletí d’Informació Municipal. Doncs bé, gràcies 
a la feina feta per ERC, això començarà a canviar.

Fins ara el butlletí municipal s’ha fet sense la participació dels grups municipals, no respectant el precepte de plu-
ralitat. Tanmateix, a partir d’ara, això hauria de ser diferent. I és que en el darrer ple, del 2 d’abril, ERC va presentar 
una moció que el govern municipal de CiU ha acceptat i que obliga a “constituir un consell de redacció format per 
un membre de cada un dels grups municipals representats a l’Ajuntament i que entre les seves funcions tindrà: 
nomenar un director/a dels mitjans públics de l’Ajuntament aliè i extern als grups municipals;  vetllar i donar el 
vist i plau als continguts per a cadascun d’aquests mitjans (web, Facebook, Twitter, butlletí municipal i altres que es 
puguin crear o recuperar, com l’emissora municipal de ràdio)”.

Aquest canvi per millorar era imprescindible i demostra que la política que fins ara ha seguit el govern de CiU era 
impròpia d’una democràcia com la nostra. Aquest avenç se sustenta en el conegut com a “Decàleg de Bones Pràc-
tiques de la Comunicació Local Pública”, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona i que molts municipis 
ja han implementat els darrers anys. Ara, gràcies a la pressió d’ERC, és l’hora d’aplicar-lo a Riudoms. Estarem 
vigilants perquè es faci de manera adequada.

Des d’ERC-Avancem proposem un seguit de bones pràctiques per potenciar la transparència en les eleccions 
municipals a Riudoms. També han d’ajudar a reduir la despesa que els partits dediquem a les campanyes electorals i 
millorar la sostenibilitat ambiental. Tot plegat, perquè creiem en el joc net. Les principals mesures que proposem són:

•	Fixar	amb	antelació	els	espais	públics	i	el	mobiliari	urbà	on	es	poden	penjar cartells, banderoles i pancartes 
i, a la vegada, consensuar amb la resta de candidatures que es presenten a les eleccions el repartiment 
d’aquests espais.

•	Fixar	amb	antelació	els	locals i espais públics on fer actes de campanya i consensuar-ne el repartiment amb 
la resta de candidatures.

•	Fer pública la despesa econòmica que cada candidatura dedica a la campanya electoral i amb quins proveïdors 
l’executa.

•	 Impulsar	el	debat públic entre les diverses candidatures que es presenten a les eleccions. Fer-ho seguint la 
proposta realitzada per L’Om-Fem Safareig.

•	Respectar	la	llei	que	obliga	a	no realitzar inauguracions d’obres o serveis públics ni realitzar actes sobre les 
fites aconseguides pel govern municipal en el període que va des de la convocatòria d’eleccions (el passat 31 
de març) i fins al dia que se celebrin (24 de maig). En aquest sentit, alertem que dos esdeveniments publicitats 
recentment per l’Ajuntament de Riudoms (presentació d’un Parc de Salut i obertura de la cisterna de la plaça 
de l’Església) podrien anar en contra de l’esperit d’aquesta llei. Per evitar situacions com aquestes, proposem 
ser el més escrupolosos possible. 

Per impulsar aquestes bones pràctiques, ERC ha presentat dues instàncies a l’Ajuntament de Riudoms. També 
mantindrà converses amb les altres candidatures que es presentin a les eleccions municipals per consensuar-les.

El govern de CiU manté el franquista Josep 
M. Sentís com a fill il·lustre
En el mateix ple del 2 d’abril, ERC va presentar una 
proposta per retirar el títol de fill il·lustre de Riudoms 
a Josep M. Sentís, destacat militar i Director General 
de presons de Franco. Això també obligaria a retirar 
el seu retrat de la galeria del Saló de Plens i substituir 
el nom de l’avinguda que duu el seu nom. El govern de 
CiU, fent ús de la seva majoria absoluta, va votar-hi en 
contra i va optar per mantenir aquest franquista com 
a fill il·lustre. 

ERC proposa que Riudoms
s’agermani amb La Solana
Tenint en compte la llarga història de relacions i 
trobades entre Riudoms i el municipi manxec de 
La Solana, en el ple del 2 d’abril ERC va proposar 
agermanar de manera oficial tots dos municipis. La 
proposta, aprovada per unanimitat, es farà arribar 
a l’Ajuntament del municipi manxec per tal que la 
valori. L’objectiu és aprofundir els llaços que uneixen 
Riudoms i La Solana, intercanviant experiències i 
fomentant la cooperació en àmbits com la cultura, la 
formació, l’economia i el turisme.


