
Aquí els teniu: seran la punta de llança per 
un Riudoms plural i optimista! A pencar! 
Us presentem la candidatura d’ERC - Avancem - AM a les eleccions

+ACORD MUNICIPAL

La sala d’actes de l’Epicentre Gaudí es va quedar petita. La presentació de la candidatura d’ERC-Avancem-Acord 
Municipal, celebrada el divendres 24 d’abril, va ser un èxit i va aplegar 150 persones per conèixer de primera ma els 
noms que seran la punta de llança per un Riudoms plural i optimista. Bones sensacions, ganes de pencar i entusiasme!

Aquest és l’equip de persones d’un projecte transversal i il·lusionant:
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1. Jordi Ortiz Boria

2. Marcel·lí Garriga Masdeu

3. Sònia Llurba Hernández

4. Sandra Pareja Velasco

5. Santi Llurba Fortuny

6. Laura Hernández Asens

7. Pere Nat Crusells

8. Pedro Berlanga Cantero

9. Josepa Mas Pagès

10. Jaume Escoda Giol

11. Elisabet Pastor Fernández

12. María Rosa Mestre Beltri

13. F. Xavier Làzaro Alhambra

14. Ester Moreno Naranjo

15. Carles Fontgivell Dalmau

16. Antonio Munté Pàmies

Parlem-ne
Estarem a la vostra disposició per recollir les 
vostres necessitats, comentaris i inquietuds 
els dies...

dimarts, 5 de maig a les 20:00 h.

Plaça del Barri Ferrant
divendres, 8 de maig a les 20:00 h.

Molí d’en Marc
(rotonda C. Garbí amb C. Llevant)



Revitalitzar el nucli antic: creem les condicions perquè 
comerços i empreses es plantegin ubicar-s’hi

Esquerra i Avancem, pluralitat per un Riudoms millor

Un dels grans reptes del Riudoms del futur, però sobretot del Riduoms del present és aconseguir revitalitzar el nucli antic. Arre-
glar-ne els carrers i el clavegueram era imprescindible, però cal seguir millorant-lo per crear les condicions que el converteixin en 
una zona atractiva. Cert, el debat de com revitalitzar el nucli antic fa anys que dura, però és un debat imprescindible.

D’entre els àmbits en què més cal treballar al nucli antic hi ha 
el de l’activitat econòmica. Les últimes dècades hi han tancat 
un bon grapat de comerços. És factible que una part d’aquests 
tornin a instal·lar-s’hi? I encara una altra pregunta: podríem 
aconseguir que s’hi instal·lin algunes microempreses del sector 
serveis? El debat és complex i les solucions no són senzilles. 
Des d’ERC-Avancem creiem que el primer pas és crear les con-
dicions que ajudin a revitalitzar-lo. Posem-ho fàcil a empreses 
i comerços i haurem fet aquest primer pas. Per això proposem:

Crear un viver d’empreses al nucli antic
Les empreses que en formin part no necessàriament han d’estar 
ubicades totes al mateix edifici, sinó dins una mateixa zona. 
Compartirien algunes instal·lacions, millores tecnològiques, 
serveis com per exemple el d’impressió de materials, assessors 
financers i tècnics, etc. Tot plegat els permetria reduir costos 
i generar noves sinèrgies. Al nucli antic hi ha diversos edificis 
públics amb un ús escàs que podrien fer aquest paper (antiga 
Llar dels Jubilats, Casa de Cultura, etc.)

Desenvolupar un projecte de cotreball en espais 
municipals
Un d’aquests edificis acabats de citar també podria convertir-
se en un espai de cotreball (conegut com a coworking) amb els 
mateixos avantatges que els explicats. Seria una bona opció pels 
autònoms, un grup de treballadors cada vegada més nombrós.

Millorar de manera urgent la cobertura mòbil al 
nucli antic
Ningú s’instal·larà al nucli antic si no pot respondre les trucades 
dels clients o no té internet d’alta velocitat. Us imagineu que algú 
es plantegi obrir un allotjament de turisme rural al carrer Major 
si no pot rebre les trucades de turistes potencials? Per això 
proposem la millora de la cobertura mòbil, la instal·lació de fibra 
òptica i zones de xarxes wi-fi gratuïtes a tot el poble.

Aglutinar. Sumar. Participar. Unir. Tots aquests verbs encaixen perfectament amb la forma i, sobretot, amb l’esperit de la candidatura 
que ERC-Avancem-Acord Municipal presentem per a les eleccions municipals del 24 de maig. Parlem d’aglutinar, de sumar i de 
participar perquè aquesta candidatura demostra la capacitat i il·lusió d’unir equips que comparteixen valors i ideals. Tots sabeu què 
és Esquerra Republicana de Catalunya i quin ha estat el seu compromís històric amb el sobiranisme i la regeneració democràtica a 
Catalunya. Pel que fa a Avancem, és una formació política creada recentment i si alguna cosa la defineix és el seu compromís amb 
el socialisme catalanista. En aquestes eleccions municipals es presenta en més d’una quarantena de municipis catalans. Dos dels 
seus membres, el Marcel·lí Garriga i la Sandra Pareja –que ocupen els llocs 2 i 4 de la nostra candidatura- ens en donen més detalls.

Aquest és el propòsit de la nostra candidatura: sumar esforços per un Riudoms plural i transversal. Som una candidatura plural 
perquè Riudoms és un poble plural.

Marcel·li Garriga. “Jo, fins ara, he estat 
regidor del PSC a l’Ajuntament de Riudoms. 
Per mi, fer un pas cap a Avancem és una 
acte del tot natural. Avancem va néixer el 
2012 amb una doble voluntat: construir 

un espai socialista que contribueixi de manera proactiva a la 
recomposició del centre-esquerra a Catalunya i treballar per 
tal que Catalunya pugui exercir el dret a decidir”.

Sandra Pareja. “Hem de sumar tots i totes per 
Riudoms, siguin quines siguin les nostres arrels, 
les nostres llengües, els nostres sentiments. 
Hi ha un comú denominador que ens uneix a 
moltes persones, de diverses forces polítiques 

d’esquerres i de diferents orígens: la necessitat de construir 
un Riudoms i una Catalunya millors. I aquesta construcció ha 
de ser des de baix, des dels ajuntaments”.

Reduir impostos i taxes a empreses i comerços 
del nucli antic
Tal com ERC, amb el suport del PSC, ja va incloure en les 
al·legacions als pressupostos municipals del 2015, crearem una 
partida de 10.000 euros d’ajuts a les empreses que s’implantin 
al nucli antic i 25.000 euros de foment a l’emprenedoria a 
través d’una política de bonificacions.

Facilitar l’aparcament al nucli antic
Potenciar espais d’aparcament al nucli antic (esponjament) o 
en zones pròximes. Proposem crear una APP de mobilitat que 
inclogui les places d’aparcament disponibles al nucli antic. 
Hem d’aconseguir que el client potencial s’apropi als negocis 
del nucli antic.


