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Mala olor a la zona sud de Riudoms
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Les últimes setmanes una forta mala olor s’ha escampat 
per la zona sud de Riudoms. No se sent cada dia, però 
sí força sovint. Afecta, sobretot, als barris del Molí d’en 
Marc i del Campàs i a les masies properes a la depura-
dora municipal. També l’han sentit a l’avinguda Verge 
de Montserrat, al barri Ferrant i al polígon El Prat. Així 
ens ho han fet saber un bon grapat de veïns i, de fet, 
diversos regidors i membres de l’equip d’Esquerra ho 
hem comprovat en primera persona. 

Estem, per tant, davant un tema sensible, ja que afecta 
a la salut pública i a una àmplia zona de Riudoms on 
viuen centenars de persones.

Depuradora petita i arribada de la calor
Els indicis apunten que l’origen de la forta mala olor és 
la depuradora municipal, situada just a sota del Molí 
d’en Marc. I és que la pudor que se sent és la típica que 
fan les aigües residuals d’aquest tipus. A més, algun 
dels dies que s’ha sentit la mala olor, ens hem apropat 
a la depuradora i hem comprovat en primera persona la 
pudor que en sortia.

La depuradora de Riudoms es va construir fa gaire-
bé 30 anys i ha quedat petita per les necessitats que 
actualment té el nostre poble. Això, unit a la pujada de 
temperatures de les darreres setmanes -que haurien fet 
fermentar les aigües residuals- seria el que ha causat 
aquest episodi de mala olor. 

Pendents de l’ampliació de la depuradora
L’octubre de l’any passat, el govern municipal va anun-
ciar que l’ampliació de la depuradora era qüestió de me-
sos. De fet, va afirmar que a mitjans d’aquest any 2020 
començaria l’execució de les obres. A dia d’avui, però, no 
se’n sap res.

Foto d’Arxiu de la depuradora de Riudoms. Autor: Ajuntament de Riudoms.
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· Tot indica que ve de la depuradora municipal
· Cal que l’Ajuntament doni explicacions als veïns

“Estem davant un tema 
sensible que afecta la salut 
pública”



L’Ajuntament ha d’explicar quina és la causa
 de la mala olor i quan desapareixerà
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La petició que hem fet al govern municipal
No es tracta de buscar culpables, sinó de donar bona 
informació als riudomencs. Precisament, això és el que 
intentem fer des d’Esquerra amb aquest butlletí. Ser a 
prop vostre i fer-vos arribar informació de servei públic. 
De fet, hem fet una petició oficial al govern municipal 
perquè faci arribar informació detallada sobre aquest cas 
a totes les cases de la zona sud de Riudoms.

Mapa de la zona sud de Riudoms. Font: Google Maps.

El govern ha d’informar millor
Diversos veïns que ens han fet arribar la queixa sobre 
la mala olor als regidors d’Esquerra també ens han dit 
que l’han traslladat a l’Ajuntament. Per tant, cal que 
el govern municipal mogui fitxa. En aquest sentit, és 
bo recordar que l’agost de l’any passat va haver-hi un 
vessament d’aigua contaminada de la depuradora de 
Riudoms cap a la riera de Maspujols i que el govern 
no va informar-ne. Per això, en aquell moment, des 
d’Esquerra ja vam explicar el que havia succeït i vam 
insistir que la comunicació i la transparència són 
essencials en casos com aquests.
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Estem davant un tema sensible, ja que afecta a la salut 
pública. Per això és important que els veïns afectats 
per la mala olor tinguin informació ràpida i directa de 
l’Ajuntament de Riudoms. Per tant, el govern municipal 
hauria d’explicar la següent informació als veïns:

· Quin és el motiu de la mala olor?
· Fins quan es pot allargar aquesta pudor? Seguirà 
durant tot l’estiu?
· Quina és la solució? L’ampliació de la depuradora?
· Quin és el termini per tenir feta l’ampliació de la 
depuradora?

“Des d’Esquerra 
treballem per 
millorar Riudoms!”


