
La plaça de l’Església plena per Sant Jordi i Santa Jordina. Cultura, roses i llibertat!

ESQUERRA
INFOMUNICIPAL RIUDOMS

Riudoms

PRENEM
EL POLS
A RIUDOMS 
PER SER
A PROP
TEU

Aquests darrers mesos, l’equip d’Esquerra Riudoms ens hem 
multiplicat per prendre el pols a Riudoms. Ens hem reunit amb 
moltíssimes persones, entitats i col·lectius amb la voluntat de 
ser a prop teu. Escoltar, escoltar i escoltar amb un doble objec-
tiu: posar les persones al centre del nostre projecte i impulsar 
Riudoms, portar-lo un pas més enllà. Aquest és el tarannà que 
volem tenir tant dins com fora de l’Ajuntament: proximitat i 
col·laboració.

Hem fet trobades –i les continuem fent– amb una vintena 
d’entitats. També hem iniciat una ronda de reunions amb co- 
merços locals, que segueix en marxa. A més, per parlar de 
pagesia i de promoció de productes locals ens hem reunit 
amb membres locals d’Unió de Pagesos i amb el delegat de la 
Conselleria d’Agricultura a Tarragona. En la mateixa línia hem 
fet una trobada amb el delegat territorial de la Conselleria de 
Salut i amb la direcció del CAP de Riudoms per tal de conèixer 
a fons com podem avançar en salut i benestar.

També hem tingut temps per posar el focus en alguns proble-
mes concrets, com la manca d’aparcaments de cotxes. Per això 
hem parlat amb diversos propietaris de solars privats que ara 
s’utilitzen com a aparcaments per veure com resoldre aquesta 
situació.

L’equip d’Esquerra Riudoms som un grup amb un ampli conei- 
xement de Riudoms i amb capacitat de gestió. La majoria 
formem part de les entitats de Riudoms i també tenim entre 
nosaltres persones habituades a gestionar projectes i pres-
supostos. Ara volem posar aquest coneixement i aquesta  
capacitat al servei del poble. Tenim voluntat de servei públic.
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Més oli, més 
avellana, més 
coca amb recapte, 
més verdura  
de temporada, 
més Gaudí...
Ningú ha dit que sigui fàcil, però podem 
fer més per promocionar l’oli, l’avellana, 
la verdura de temporada i la coca amb 
recapte de Riudoms. I també podem 
acompanyar més i millor els pagesos  
de Riudoms. Algunes idees:

01. A Riudoms allò que ens fa diferents 
d’altres pobles és la qualitat de l’oli, de 
l’avellana, de la verdura de temporada i 
de la coca amb recapte. I, per descomp-
tat, també la figura de Gaudí. Per tant, 
hem de destinar pressupost a promo-
cionar aquests elements. Una dada: 
el 80% del producte que gestiona la 
Cooperativa Agrícola de Riudoms és oli. 
Així doncs, és evident que hem de fer 
una aposta més ferma per promocio-
nar-lo. En canvi, no veiem clar destinar 
diners a crear una diada castellera 
–com la que es va fer el 28 d’abril–, 
ja que en això no som diferents. Els 
bons castells els fan a Valls, Vilafran-
ca i Tarragona. En canvi, Gaudí i l’oli, 
les avellanes i la coca amb recapte de 

qualitat és allò en què podem destacar 
a Riudoms. Fem-ho!

02. Ens hem de preguntar per a què la 
volem la Fira de l’Avellana. Per passejar? 
Per promocionar productes locals? Ens 
hem d’atrevir a fer aquestes preguntes  
i, si cal, reformular la Fira.

03. Fem que als menjadors escolars de 
Riudoms i també a les festes locals es 
facin servir més productes de proximitat.

04. Acompanyar les comunitats de 
regants de les mines de Riudoms en  
la seva gestió, sobretot a l’hora de ges-
tionar aspectes burocràtics i també de 
demanar ajudes per al seu manteniment. 

El 18 de març vam ser a Brussel·les en una jornada 
de treball per impulsar el producte local i la page-
sia. Vam fer trobades amb eurodiputats, tècnics 
i amb la delegada de la Generalitat i consellera 
d’Agricultura, Meritxell Serret. 

Vam parlar de la necessitat que les polítiques 
agràries es decideixin des de la base i el territori. 
I també que les ajudes vagin a parar a mans dels 
que viuen realment de la terra. Que se segueixi 
l’exemple tancat fa poques setmanes entre Unió 
de Pagesos i Generalitat per tal que les ajudes 
per fer front a la mala collita de l’avellana siguin 
pels pagesos professionals i els pagesos joves.
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La coca amb recapte és un dels grans actius de 
Riudoms, d’una extrema qualitat. Des d’Esquerra 
Riudoms volem estar a prop dels forners del poble 
i, de fet, de tot el comerç local. Per això, estem fent 
una ronda de reunions amb comerços de Riudoms. 
Hi continuarem apostant per dinamitzar-los. 

Les mines són un tresor de Riudoms que no només 
no podem deixar perdre, sinó que hem de posar 
en valor.

Reunió amb el delegat del Departament d’Agricultura a Tarragona, Àngel Xifré. Vam parlar de la promoció 
de l’oli i l’avellana, de mines i de gestió de l’aigua.

Trobada amb membres locals d’Unió de Pagesos 
per tal d’analitzar la situació del sector agrícola 
i escoltar les peticions que fan en l’àmbit local. 
Alguns dels temes que vam tractar van ser la 
gestió de l’aigua de la Riera de Maspujols, l’acom-
panyament a les comunitats de regants de mines, 
la necessitat que un futur POUM tingui en compte 
l’activitat agrària, el manteniment dels camins, etc.
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Les entitats són un dels grans motors 
de Riudoms. De fet, sense les entitats 
Riudoms no seria com és. Seguiria  
tenint el nom de Riudoms, però seria 
molt diferent a com el coneixem.  
Per això hem d’estar al costat de les  
entitats i acompanyar-les en tot allò 
que necessitin. I mai hem de caure  
en la temptació de voler-les controlar 
amb persones afins. 

Els darrers mesos ens hem reunit amb 
bona part de la quarantena d’entitats 
que hi ha a Riudoms, i encara ho se-
guim fent. De la majoria n’hem fet una 
foto final, que podeu veure ordenades 
per la data en què hem fet la trobada.  
I també volem citar les entitats amb  
les quals ens hem trobat, però que, 
per un motiu o altre, no en tenim foto: 
Esplai del Casal Riudomenc, AMPA 
Escola Cavaller Arnau i Associació 
cultural musulmans de Riudoms.

Les entitats,
motor de Riudoms

1. Consell de la Parròquia de Riudoms
2. L’Om, revista de Riudoms
3. Coral Dolça Catalunya
4. Club de Pàdel i Tennis Riudoms
5. Amics de Riudoms
6. Club Patí Riudoms
7. Lliga contra el càncer
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PROPOSTES

01. Crear un espai de treball on hi 
hagi tant l’Ajuntament com les enti-
tats. Ha de tenir un doble objectiu: 
fixar un calendari d’activitats únic, 
que faciliti la coordinació i eviti  
solapaments; generar sinergies  
entre l’Ajuntament i les entitats, 
però també entre les entitats 
mateixes per tal de plantejar  
nous reptes i projectes.

02. Que l’Ajuntament faci difusió  
de les activitats de les entitats  
a través dels seus mitjans: xarxes 
socials, web, cartelleres al carrer, 
pantalla de la plaça de l’Església, 
díptics, etc.
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8. Gaudi’m teatre musical
9. Càrites Parroquial
10. CD Riudoms - Baix Camp Escola de Futbol
11. CERAP
12. AMPA Escola Beat Bonaventura
13. Associació de Jubilats i Pensionistes
14. Associació El Trencadís
15. Riudoms per la Independència
16. AMPA Institut Joan Guinjoan
17. Cooperativa Agrícola de Riudoms
18. Colla Gegantera de Riudoms
19. AMPA Escola de Música
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Propostes
per acabar
amb la manca 
d’aparcaments
A Riudoms hi falten aparcaments  
de cotxes. Això fa que un bon grapat 
de solars privats s’utilitzin actualment 
amb aquesta funció. Són aparcaments 
en una situació irregular i en condicions 
clarament millorables. 

APARCAMENTS EN SITUACIÓ
IRREGULAR

La gran majoria es concentren a la zona 
del CAP i l’Institut. N’hi ha diversos a la 
cruïlla del carrer Molins nous amb Mercè 
Rodoreda. També a la cruïlla de Baltasar 
de Toda i Tàpies amb el carrer de la 
Sardana. I, a la vegada, al carrer dels 
Avellaners i a l’avinguda Catalunya. 

Com que són solars que no han estat 
pensats per ser utilitzats com a apar-
caments no tenen habilitats accessos, 
sinó que s’hi entra passant per damunt 
de voreres i passos de zebra, cosa que 
genera inseguretat i desperfectes.   
A més, sovint estan plens de clots. 

També cal tenir en compte que, en 
alguns casos, es tracta de solars que 
queden paret per paret amb cases 
habitades, a les quals generen molèsties 
i, fins i tot, alguna situació de perill.

La gran majoria d’aquests solars són 
de propietaris privats, però també n’hi 
ha d’empreses. Des d’Esquerra Riudoms, 
durant els últims mesos, hem parlat amb 
una desena d’aquests propietaris per 
plantejar-nos solucions, que passarien 
pel següent:

01. Arribar a un acord amb els propie- 
taris per tal d’habilitar aquests solars 
com a aparcaments en bones condi- 
cions: millorar els accessos i posar algun 

producte a terra, com grava o sauló.  
El poble hi guanyaria places de pàrquing 
i els propietaris no pagarien l’IBI mentre 
s’utilitzessin com a aparcaments.

02. Els aparcaments irregulars que 
generin molèsties als veïns quedarien 
exclosos d’aquests acords i caldria  
que es deixessin d’utilitzar com a tals. 

Sabem que l’actual govern també ha 
parlat amb alguns propietaris. També 
sabem que trobar solucions no és fàcil 
perquè hi ha múltiples interessos. Tan-
mateix, aquest és un problema destacat 
i cal prioritzar-lo. En això –com en molts 
altres aspectes– cal treballar conjunta- 
ment per trobar solucions.

APARCAMENTS MUNICIPALS 
QUE CAL MILLORAR

A dia d’avui, a Riudoms hi existeixen 
una dotzena d’aparcaments que podem 
considerar municipals, encara que no 
tots són propietat de l’Ajuntament. 
En aquesta categoria hi trobem els 
aparcaments següents: entrada i sortida 
del barri Ferrant; costat de la bibliote-
ca; Sant Antoni; inici del coll d’en Boc; 
parc de la Sort; hort del Coques; pavelló 
esportiu; el situat al costat de l’avingu-
da Verge Montserrat; hort del Pelat; el 
creat recentment al final de l’Avinguda 
Catalunya; el dels antics rentadors; i el 
del carrer Major amb carrer Gaudí.

Alguns d’aquests aparcaments estan 
en bones condicions, però d’altres cal 
millorar-los. La solució no passa obliga- 
tòriament per asfaltar-los, sinó que s’hi 
poden trobar solucions més econòmiques 
i sostenibles amb grava, sauló o altres 
materials.

D’altra banda, cal millorar la senyalització 
global dels aparcaments de Riudoms. 
Això és un element clau per treure trànsit 
del centre del poble, sobretot el d’aquella 
gent que ve de fora del municipi.
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1. Aparcament en solars privats a la cruïlla 

del carrer Molins Nous amb Mercè Rodoreda.

2. Aparcament a l’inici del coll d’en Boc.
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Carta d’Oriol
Junqueras
als Riudomencs

Ja fa unes setmanes que està en marxa 
el judici pel referèndum de l’1 d’Octubre, 
un judici farsa. Hem pogut tornar a 
escoltar l’Oriol Junqueras, com també 
ho hem fet durant la campanya de les 
eleccions generals. Ha ofert una lliçó 
de republicanisme i fermesa. No s’ha 
dedicat als retrets, sinó a deixar clar 
que cal sumar per aconseguir la llibertat.

Just abans de marxar a Madrid, on es fa 
el judici, va enviar una carta a totes les 
riudomenques i a tots els riudomencs. 
La trobareu sencera al nostre web i a les 
nostres xarxes socials. En volem desta-
car algunes frases.

“Si volem guanyar, hem de 
representar al conjunt del nostre 
país, sumar i sumar. I això exigeix 
seduir i convèncer, perseverar”

“Arreu del país hem de saber 
alçar una força democràtica 
i republicana, al servei dels 
seus veïns i de les seves 
necessitats, de treball per 
la justícia social i la llibertat, 
de cohesió i integració”

“Compto amb tu, Ricard Gili, 
com compto amb tota la bona 
gent del seu magnífic equip, 
per fer tota aquesta feina i
mprescindible i alhora titànica”

“Tard o d’hora sortirem de les 
presons. I en sortirem més forts. 
Si hem de pagar el preu més alt 
pel nostre compromís amb la 
justícia i la llibertat, ho assumim”

“A POBLES
COM RIUDOMS

TAMBÉ ES FORJA
LA VICTÒRIA.
PERSEVEREU”

Riudoms

ESQUERRA RIUDOMS



SOM AQUÍ PER SUMAR!

El divendres 12 d’abril al vespre vam presentar l’equip d’Esquerra Riudoms per a les 
eleccions municipals. Va ser en una Sala Multiús plena i vam deixar clar que som aquí 
per TREBALLAR i per SUMAR per portar Riudoms UN PAS MÉS ENLLÀ.

Això ho farem l’equip de 23 persones que hem construït, però sobretot la moltíssima 
gent que volem sumar, sigui del color o la sensibilitat que sigui. La força de Riudoms 
és el talent de la seva gent. Per això seria imperdonable desaprofitar-lo. És l’hora de 
SUMAR el talent de totes i de tots. És l’hora d’impulsar Riudoms entre totes i tots.
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