
A les entitats i món cultural,
que heu suspès activitats que
havíeu preparat amb il·lusió.
També a aquells que heu
inundat les xarxes amb
activitats per fer des de casa.

Gràcies al govern de Riudoms 
per la feina feta. I als grups 
polítics pel seu sentit 
institucional i les propostes 
en positiu.

I, finalment, una forta 
abraçada a totes les persones 
afectades pel coronavirus 
i, en especial, als familiars 
de les persones que 
malauradament han perdut 
la vida. 

Als pagesos i ramaders 
perquè sense vosaltres hauria 
estat impossible omplir les 
nostres neveres. 

Als transportistes, informàtics 
i personal de neteja perquè 
heu fet que tot funcionés.

A tots els treballadors
de l’Ajuntament pel vostre
servei: Guàrdia Urbana,
companys d’oficina i també
brigada i pagesos, que heu
desinfectat els carrers.

A Càritas i a la xarxa de
voluntaris, que heu ajudat a
qui més ho necessitava.
I també a tots els que heu fet
mascaretes d’ús domèstic.

Gràcies riudomencs pel vostre 
civisme i responsabilitat 
davant aquesta crisi.

Agraïment infinit al personal
sanitari i de serveis socials:
metges, infermers, personal
d’ambulància i farmàcies, etc.

També a les persones que 
feu treball de cures, sobretot 
cuidant avis i fills.
 
Als comerços de primera 
necessitat que heu seguit 
oberts perquè no ens faltés 
de res. Moltíssimes gràcies!

Als negocis que us ha tocat 
tancar i ara esteu intentant 
remuntar. Molts ànims!
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Està sent dur, però ho estem superant entre tots

Tots hem tret el millor de nosaltres, tal com queda clar en aquestes fotografies: riudomencs fent cua davant els comerços; 
aplaudiments cada dia a les 20h per agrair la feina als nostres sanitaris; la brigada i els pagesos fent tasques de desinfecció.

GRÀCIES I ENDAVANT, 
RIUDOMS!



Calen més 
mesures 
d’immediat
No ens podem quedar només 
aquí. Per exemple, entre les 
mesures aprovades fins ara
hi trobem a faltar més ajudes 
socials i la contractació d’un 
dinamitzador econòmic, accions 
que altres ajuntaments ja estan 
posant en marxa. A continuació 
apuntem diverses mesures que 
hem proposat des d’Esquerra i 
que caldria activar ben aviat. Les 
trobareu amb més detall al nostre 
web.

01. Incorporar un dinamitzador 
econòmic a l’Ajuntament: 
aquest tècnic hauria de 
potenciar la promoció comercial 
i econòmica local. Ho portàvem 
al programa electoral i ho vam 
reclamar de nou el gener passat, 
però el govern ho va rebutjar. 
En plena crisi ho vam tornar a 
plantejar i l’alcalde, Sergi Pedret, 
va afirmar que aquesta persona 
s’incorporaria en pocs dies, però, 
de moment, no se’n sap res de 
res.

02. Fer una guia comercial 
que reculli tots els negocis de 
Riudoms:  botigues d’alimentació, 
de roba, paletes, tallers 
d’automoció, autònoms de l’àmbit 
digital, perruqueries, pagesos i 
qualsevol altre tipus de servei. 
No pot ser que els riudomencs 
no sapiguem quins negocis 
i autònoms tenim al nostre 
municipi.

03. Crear una línia d’ajuts a la 
innovació comercial en l’àmbit 
digital: destinada al comerç local 
amb l’objectiu de potenciar la 
venda en línia, que s’ha demostrat 
molt necessària.

04. Incrementar els recursos a 
Serveis Socials i Càritas: aquesta 
entitat ara té un 40% més de 
peticions d’ajuda. 

05. Potenciar l’educació 
en temps de lleure: si les 
restriccions sanitàries permeten 
organitzar l’Escola de Lleure 
d’aquest estiu, cal impulsar-la per 
tal de suplir un curs escolar atípic. 

06. Fomentar l’ocupació dels 
riudomencs: els mesos de març 
i abril, 61 persones de Riudoms 
s’han quedat sense feina i 
probablement aquesta xifra 
augmentarà. Cal ajudar-les a 
tornar al mercat laboral.

07. Avançar en els drets de 
les dones: són les que fan més 
tasques de cures i les més 
obligades a deixar la feina o 
reduir la jornada. Moltes viuen 
en l’economia submergida 
(cuidadores, treballadores de la 
neteja, etc.) i, per tant, estan més 
exposades als riscos i no reben 
subsidis d’atur.

08. Promoure les polítiques 
de salut: fer un pas endavant 
en la coordinació i impuls de les 
polítiques de salut amb la creació 
del Consell Municipal de Salut i 
Benestar Social, tal com ja vam 
plantejar abans de la Covid-19.
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Fem front a la crisi!
Des de l’Ajuntament de Riudoms també podem ajudar el nostre municipi a sortir de la crisi. Fins ara s’han 
fet passos, però no ens podem quedar aquí. I és que les mesures que s’han anunciat són necessàries, però 
insuficients. Per això, des d’Esquerra ho tenim clar: cal prendre més decisions i portar el pressupost de 
l’Ajuntament al límit, fent les modificacions que calguin. Un exemple: els diners de les festes i activitats 
públiques que no es faran cal destinar-los a ajudes socials i dinamització econòmica. I fer-ho amb agilitat.

Ricard Gili
Regidor portaveu d’Esquerra Riudoms

Terrassa sense muntar en plena pandèmia

Lot de protecció repartit als comerços pel consistori

El consens ha quedat a mig camí

Han estat setmanes dures i encara ho 
són. Per alguns més que per d’altres, 
però dures al cap i a la fi. Setmanes 
estranyes, també. Ens hi hem anat 

adaptant com hem pogut i, a mesura 
que passaven les setmanes, creixia el 
neguit de molts. Sobretot, d’aquells 
que teniu a prop persones amb la 

salut delicada, que heu hagut de tan-
car el negoci, que us heu quedat sense 

feina, etc. 

Just ara fa un any que sóc regidor de 
l’Ajuntament de Riudoms. Quan fas 
un pas així és perquè tens ganes de 
fer servei públic, però mai t’imagines 
situacions com la que ara vivim. Com 
sabeu, els regidors d’Esquerra estem 
a l’oposició, una expressió que no ens 
agrada utilitzar perquè nosaltres no 
ens oposem a ningú. El que fem és 
treballar en positiu per Riudoms. És 
el que hem fet aquestes setmanes 

llargues, llarguíssimes.

Malgrat no tenir responsabilitats 
de govern, des del primer moment 

d’aquesta crisi les regidores i regidors 
d’Esquerra hem volgut ser al vostre 

costat. I això ens ha deixat converses i 
moments que marquen: hores i hores 
al telèfon, nervis compartits i també 
alguna llàgrima dels que ho esteu 

passant pitjor.

Disculpeu si algú, quan llegeixi 
aquestes línies, s’adona que no l’hem 

contactat. Estem, per descomptat, a la 
vostra disposició. Ens mou la voluntat 
de servei públic i l’estima a Riudoms. 
Visca la salut pública i molts, molts i 

molts ànims a totes i tots! 

Arran de la irrupció del Covid-19, des d’Esquerra hem fet més d’una trentena de propostes per ajudar 
Riudoms a sortir d’aquesta situació. Les hem fet arribar al govern i a la resta de grups polítics per 
analitzar-les i consensuar-les. L’alcalde i els diversos portaveus les vam debatre plegats l’11 de maig, però 
el govern no ens n’ha fet retorn. De fet, el 21 de maig, el govern va anunciar en solitari i gairebé sense avís 
previ diverses mesures econòmiques. Només cinc minuts abans de publicar-les al web i al Facebook de 
l’Ajuntament, ens les va fer arribar en un correu electrònic. Tampoc ens ha fet arribar informació sobre 
l’impacte econòmic del Covid-19 a l’economia de l’Ajuntament. És evident que no ha tingut prou voluntat 
de debat ni d’acord.

Parc infantil de Riudoms tancat

La plaça de l’Església buida durant la pandèmia

MOLTS, MOLTS i 
MOLTS ÀNIMS!

Mesures que ja 
estan en marxa
Fins ara, l’Ajuntament ha activat 
o anunciat diverses mesures. Les 
hem encarrilat entre el govern 
i els diversos grups polítics i, 
de fet, algunes d’elles porten el 
segell d’Esquerra ja que han sortit 
de les nostres aportacions. Al web 
de l’Ajuntament les trobareu totes 
i aquí us en deixem un resum.

01. Impostos i taxes municipals: 
suspesos temporalment i no 
es cobraran fins a una data 
per concretar (IBI, IAE, impost 
de vehicles, aigua, brossa i 
clavegueram).

02. 45.000 € en subvencions 
directes al teixit econòmic:  es 
destinaran al sector comercial i 
empresarial local. El govern està 
redactant les bases que concre-
taran com accedir-hi. 

03. 16.000 € en material de 
protecció als negocis locals: es 
van subministrar mascaretes, 
guants i gel desinfectant als 
comerços oberts durant les 
setmanes més dures de la 
pandèmia. Des d’Esquerra vam 
proposar que això s’extengués al 
conjunt de negocis de Riudoms 
un cop anessin obrint i així s’està 
fent.

04. Taxa de recollida de resi-
dus comercials: els establiments 
obligats a tancar no hauran de 
pagar aquesta taxa durant l’estat 
d’alarma. 

05. Derogació de la taxa de 
terrasses dels bars durant un 
any: és una mesura que des 
d’Esquerra vam plantejar al 
principi de la crisi, com també que 
els bars poguessin ampliar l’espai 
destinat a terrasses.

06. Llar d’infants i Escola de 
Música: no es paga quota mentre 
estiguin tancades. 

07. Supressió de les fiances en 
les obres menors a 12.000 € 
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AL VOSTRE COSTAT
La feina d’Esquerra durant la crisi

Teresa Basora
Regidora i metgessa 

“És un orgull treballar a la salut 
pública. A Riudoms hem de crear 

el Consell Municipal de Salut i 
Benestar Social.”

Ricard Gili
Regidor portaveu i periodista
“Hem de portar el pressupost 

de l’Ajuntament al límit i fer una 
aposta ferma per la promoció 
econòmica i la despesa social.”

Arnau Salvat
Regidor i tècnic esportiu

“Aquesta crisi ha demostrat com 
d’importants són l’esport i els 
hàbits saludables. Seguim-los 

potenciant!”

Carme Cros
Regidora i treballadora social

“Els serveis socials són essencials 
per combatre les desigualtats, 

sobretot per a les dones. 
Cal destinar-hi més recursos.”

Anna Moragas
Mestra i directora d’escola

“El proper curs escolar no serà 
fàcil. El Consell Escolar Municipal 
s’hauria de reunir aviat i compar-

tir neguits i propostes.”

Jordi Gallisà
Tècnic de química

“La vida associativa és essencial. 
Amb prevenció, hem de tornar 
a recuperar el pols de Riudoms. 

Ànims a les entitats!”

Jordi Ortiz
President d’ERC i informàtic

“El petit comerç també pot 
vendre per internet. Cal posar en 
marxa una línia d’ajuts a la inno-

vació comercial.”

Xavi Làzaro
Exregidor i economista

“És l’hora de dinamitzar amb 
força l’economia local. L’Ajunta-
ment ha de contractar un tècnic 

d’aquest àmbit.”

I ARA QUÈ?

L’EQUIP 
D’ESQUERRA 
APUNTA LES 

DECISIONS 
QUE CAL 
PRENDRE

01 Hem parlat 
amb moltíssims 
de vosaltres
Ser a prop vostre: aquesta ha 
estat la prioritat de les regidores 
i regidors d’Esquerra. Durant 
aquesta crisi hem parlat amb 
moltíssims de vosaltres per saber 
com estàveu, què necessitàveu 
i, en un moment delicat com 
aquest, donar-vos escalf. Personal 
sanitari, comerciants, botiguers, 
autònoms, petits i mitjans 
empresaris, treballadors que 
heu perdut la feina o que esteu 
afectats per un ERTO, pagesos, 
dones precaritzades, entitats, etc. 

03 Pendents dels 
més vulnerables
Els serveis socials, la situació de 
Càritas, la targeta moneder pel 
servei de menjador, els ordinadors 
pels alumnes que no en tenen, etc. 
Tot això han estat preocupacions 
que hem tingut i per a les quals 
hem treballat des de l’Ajuntament 
i el Consell Comarcal, però també 
en converses amb representants 
de la Diputació i la Generalitat. 

02 La seguretat 
ha estat una 
prioritat
En les converses amb el govern 
hem tractat a fons la seguretat 
sanitària. De fet, Esquerra va ser 
qui va proposar repartir lots de 
protecció (guants, mascaretes i 
gel) a tots els negocis locals quan 
anessin obrint portes. També des 
d’Esquerra hem repartit pantalles 
protectores als negocis amb un 
contacte més proper amb el client: 
perruqueries i centres d’estètica i 
fisioteràpia.

04 Propostes 
per reactivar 
l’economia local
Ho hem explicat en les primeres 
pàgines d’aquest butlletí: des 
d’Esquerra hem treballat mesures 
responsables i atrevides per 
reactivar l’economia de Riudoms. 
Hem marcat el camí amb 
propostes com les subvencions 
directes als negocis afectats pel 
Covid-19, la derogació de la taxa 
de terrasses, la necessitat de 
fer una guia que reculli tots els 
negocis de Riudoms, etc.

05 A disposició de 
Riudoms
Des del primer moment d’aquesta 
crisi ens hem posat a disposició 
de Riudoms. Així li vam fer saber 
al govern municipal i en particular 
a l’alcalde, Sergi Pedret. Tot el 
grup d’Esquerra vam posar a 
disposició de l’Ajuntament la 
nostra voluntat de servei públic 
i el coneixement professional 
que cadascun dels regidors té 
per fer front a una situació com 
aquesta. Tal com us expliquem 
en la penúltima pàgina d’aquest 
butlletí, el govern local no va 
recollir el nostre oferiment. És 
un llàstima perquè aquest era un 
moment de treballar en equip.

06 Informació 
de servei públic i 
frenar els rumors 
Hem convertit les xarxes socials 
d’Esquerra en un lloc on informar 
de tot allò rellevant: mesures de 
prevenció, canvis de fase, in-
formació del comerç local, ajuts 
públics, etc. A més, hem apostat 
per donar missatges tranquilitza-
dors i frenar els rumors dels casos 
de Covid-19 a Riudoms. Així, hem 
compartit informació del Departa-
ment de Salut i del Fem Safareig, 
que ha fet una tasca periodística 
rigorosa. No es tracta ni d’expli-
car cas per cas ni de fer veure 
que a Riudoms no passa res, sinó 
de comunicar amb proactivitat i 
tranquilitat. Així li vam recomanar 
al govern municipal, però ha optat 
pel silenci, cosa que per norma no 
contribueix a aturar els rumors.
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Ha estat dur i encara ho segueix 
sent, però ho estem superant 
gràcies a l’esforç de totes i tots. 
Hem sumat responsabilitat, soli-
daritat i coneixement per aturar 
el coronavirus. A Riudoms ho 
sabem bé: els aplaudiments diaris 
al personal del CAP, brigada i 
pagesos desinfectant els carrers 
i una xarxa de voluntaris perquè 
a ningú li faltés res. Davant d’una 
situació excepcional, la resposta 
ha estat cohesió i comunitat.

Nosaltres, com a grup d’Esquerra 
a l’Ajuntament, ho hem tingut 
molt clar: fer pinya i sentit insti-
tucional. Des de l’inici d’aquesta 
crisi, els regidors d’Esquerra ens 
hem posat a disposició de Riu-
doms. És el que hem fet durant 
tot aquest mandat: mà estesa. 
Així li vam traslladar al govern 
municipal i, en particular, a l’al-
calde, Sergi Pedret. En concret, 
vam posar a disposició la nostra 
voluntat de servei públic i també 
el coneixement professional que 
cadascú de nosaltres té per fer 
front a una situació com aquesta. 

Ens sentim especialment or-
gullosos de tenir una metgessa 
-la Teresa Basora- i una treballa-
dora social -la Carme Cros- entre 
els regidors de l’Ajuntament. I 
totes dues exercint càrrecs de 

responsabilitat en el seu àmbit 
professional. De fet, diversos 
mitjans de comunicació s’han 
interessat per la feina que han fet 
durant aquesta crisi. En aquest 
sentit, la regidora i metgessa 
Teresa Basora va trucar personal-
ment a l’alcalde per oferir els 
seus coneixements per a allò que 
calgués.

Per tot plegat, és incomprensible 
que el govern no hagi 
volgut aprofitar el talent i la 
professionalitat d’aquestes 
dues regidores davant una crisi 
sanitària i assistencial com la que 
estem vivint. No ha comptat amb 
elles per a res. Això desconcerta 
encara més si tenim en compte 
que, en un dels vídeos d’aquestes 
setmanes, l’alcalde ha insistit 
literament que “la feina l’hem de 
fer entre totes i tots” i la regidora 
de Salut, Núria Mas, ha assegurat 
que “ho hem de fer tots junts”.

La Teresa Basora i la Carme Cros 
haurien pogut assessorar i fer 
tasques en l’àmbit de la salut i 
l’atenció social durant aquesta 
crisi. De fet, si el govern hagués 
recollit el nostre oferiment, qual-
sevol dels quatre regidors d’Es-
querra s’hauria arromangat tot el 
que hagués fet falta.

Ho hem dit a la portada: gràcies al 
govern municipal per la feina feta. 

De la mateixa manera, hem de 
constatar que li han faltat ganes 
de treballar en equip, una cosa 
molt desitjable en una situació 
delicada com l’actual. En tot cas, 
des d’Esquerra i amb tota l’actitud 
constructiva possible, ens tornem 
a posar a disposició del govern i, 
per tant, de Riudoms. 

Són moments difícils per a moltes 
persones. Ho hem comprovat 
durant aquestes setmanes 
amb les moltíssimes trucades 
a riudomencs a qui aquesta 
crisi ha impactat de ple: gent 
gran, sanitaris, treballadors que 
heu perdut la feina, autònoms, 
botiguers, petits i mitjans 
empresaris, dones precaritzades, 
etc. Ara més que mai és hora 
d’ajudar a qui més ho necessita. 
Per això, des de l’Ajuntament de 
Riudoms hem de fer tot el que 
estigui a les nostres mans.

I que no ens faci por fer autocríti-
ca: arreu s’ha demostrat que 
l’administració té molt terreny per 
millorar. Aquesta crisi ha eviden-
ciat que necessitem més salut 
pública, més comerç local, més 
suport als treballs de cures i més 
recerca. I també ha deixat clar 
que els valors republicans són 
més vius que mai: llibertat, igual-
tat i fraternitat. Sumem esforços!

La imatge que acompanya aquest 
text és un anunci que el Diari de 
Tarragona va publicar el 19 d’abril 
passat, en plena pandèmia. El va 
pagar l’Ajuntament de Riudoms 
i va costar 1.290€. Tanmateix, 
l’Ajuntament va fer creure que 
era una notícia periodística. De 
fet, així ho va publicar al seu 
Facebook amb aquest text: 
“us compartim la notícia, on hi 
trobareu tot allò que s’està fent 
des de l’Ajuntament per fer front 
al COVID-19”. La veritat, però, és 
que no era una notícia, sinó un 
anunci. Per tant, el que s’hi deia 
estava decidit per l’Ajuntament i 
no per un periodista. 

Que un ajuntament pagui un 
anunci no és necessàriament 
dolent, però els anuncis de les 
administracions s’haurien de cen-
trar a donar informació de servei 
públic. I això, en aquest cas, no 
va succeir gaire. Alguns exem-
ples: no s’hi explica com ho han 
de fer el comerços de Riudoms 
per demanar un lot de protecció 
a l’Ajuntament, ni com contactar 
amb els Serveis Socials en cas de 
necessitat, ni tampoc els horaris o 
les vies per contactar amb el CAP 
del nostre municipi.

Un anunci d’autobombo

En canvi, l’anunci construeix una 
imatge positiva de la feina que fa 
el govern de Junts per Riudoms. 
I no només durant el coronavi-
rus, sinó que aplaudeix tot el seu 
primer any de mandat amb frases 
com “les persones: aquest és 
l’objectiu amb què va arrencar la 
legislatura. Des de llavors, aquest 
ens local ha treballat sempre pen-
sant en els veïns”. Sembla, doncs, 
un anunci fet per poder lluir-lo.

Encara hi ha més anuncis

A banda de l’anunci al Diari de Tar-
ragona, el govern ha encarregat
tres anuncis més sobre el Covid
que, pel que hem vist, també són
innecessaris. I és que, com hem dit,
l’Ajuntament ja disposa de canals
propis per fer arribar la seva infor-
mació. Teniu el resum en el quadre 
adjunt. 

En el cas del Diari de Tarragona 
i el Tarragona Digital el cost és 
aproximat perquè l’anunci forma 
part d’un paquet publicitari tancat 
per l’Ajuntament amb aquests 
mitjans per a tot l’any. Arran del 
Covid, l’Ajuntament va canviar un 
dels anuncis acordat amb aquests 
dos mitjans (relacionats amb actes 
suspesos o que perillaven, com la 
Festa Major de Sant Jaume) per 
un sobre el coronavirus. Això no és 
adequat i caldria haver-los elimi-
nat per evitar aquesta despesa. 

Tres motius que fan innecessari 
l’anunci al Diari de Tarragona

01. No inclou informació rellevant 
de servei públic.
02. No inclou cap tipus d’infor-
mació que no s’hagués publicat 
dies abans al web, Facebook o 
Instagram de l’Ajuntament. 
03. El 19 d’abril, quan es va publi-
car aquest anunci, estàvem en ple
confinament. Gairebé ningú com-
prava diaris i tampoc es llegien 
als bars perquè estaven tancats.

Què podíem haver fet amb 
aquests diners?

Estem en un moment de crisi 
econòmica i cal fer una molt bona 
gestió dels recursos públics. 
Aquests 2.500 euros podrien 
haver servit, per exemple, per 
donar-los a Càritas, per entregar 
més material de protecció al 
comerç local o per pagar una guia 
de negocis de Riudoms. És evident 
que estem davant una mala gestió 
del govern municipal.

Nota 1: Les dades d’aquest text 
s’han extret d’una revisió a fons de 
documentació de l’Ajuntament.
Nota 2: L’anunci del Diari de 
Tarragona publicat en aquesta pàgina 
té una foto tapada. És per preservar 
la bona feina dels pagesos i membres 
de la brigada que hi surten, per 
no relacionar-los amb una gestió 
inapropiada del govern. Un cop més, 
moltes gràcies! 

La Teresa Basora ha explicat la seva 
experiència com a metgessa al diari 

digital Fem Safareig.

L’ESFORÇ DE TOTS

El govern diu que cal fer 
la feina “entre tots”, 

però no ha volgut 
comptar amb la metgessa 
i la treballadora social que 

tenim a l’equip 
de regidors. 

És incomprensible.

El govern de Riudoms malgasta 2.500 € en
anuncis del tot innecessaris

6 7

€
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ESQUERRA RIUDOMS 

COMERÇ DE RIUDOMS
SEMPRE...
I ARA MÉS QUE MAI!
Ara, toca seguir comprant al comerç local. I també fer servir els serveis de tants i tants petits i mitjans 
empresaris i autònoms de Riudoms. Fem-ho perquè sempre estan al nostre servei i perquè així ajudem els 
seus negocis i fomentem l’ocupació al nostre poble.

És per això que és més necessari que mai fer una guia comercial que reculli tots els negocis de Riudoms: 
botigues d’alimentació, de roba, jardiners, paletes, tallers mecànics, autònoms de l’àmbit digital, perruqueries, 
pagesos i qualsevol altre tipus d’empresa o servei. L’objectiu és clar: tenir un llistat dels negocis locals per 
fer-ne publicitat. Hem de posar en valor els nostres professionals. El seu futur és el nostre!

Confiem en els nostres professionals!

Riudoms
esquerra.cat/riudoms


