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Les eleccions
ja són història.
Ara comença la
feina de veritat
Durant la campanya electoral ens vam
comprometre a treballar els propers
quatre anys i això és el que ja estem fent
els quatre regidors d’Esquerra i també
la resta de persones que formen part
d’aquest projecte. Estarem al servei de
Riudoms amb l’objectiu de fer avançar
el poble que estimem. I com ho farem?
Doncs de tres maneres:

Riudoms

01.
Controlar la feina del govern
Aquests 4 anys que ara comencen
estarem a l’oposició: Junts x Riudoms
ha tret majoria absoluta i, a la vegada, ha
optat per fer un govern en solitari. Per
tant, ens tocarà controlar que el govern
faci bé la feina i que prioritzi els temes
realment importants per a Riudoms.
02.
Fer propostes majoritàries i atrevides
Ara bé, no hem vingut només a fiscalitzar, sinó també a fer propostes per
a una majoria de riudomencs. Seran
propostes de progrés i atrevides que
permetin fer avançar Riudoms. No es
tracta només de gestionar, sinó també
d’anar un pas més enllà.
Per un costat, volem garantir el desenvolupament econòmic de Riudoms. Per
això posarem el focus en la promoció
econòmica, comercial i turística. Un exemple: tal com vam dir en campanya, cal
treballar per tal que l’Ajuntament es doti
d’un tècnic de promoció que permeti fer
un salt endavant en aquest àmbit.

Per un altre costat, és clau avançar en
aspectes socials i culturals on encara ens
queda molt camí per recórrer: habitatge,
igualtat dona-home, inclusivitat dels
nouvinguts, participació, transparència,
protagonisme de les entitats, etc.
I, per descomptat, també és imprescindible cuidar el nostre nucli urbà i terme
municipal. Per això és hora de començar
a elaborar el POUM i reformar la plaça
de l’Església i la plaça Petita.
03.
Ser a prop teu
La nostra voluntat és ser a prop de la
gran majoria de riudomencs, que ens
conegueu, que ens atureu pel carrer.
Aquesta és l’essència de la política
municipal. Per tant, no dubteu a preguntar-nos qualsevol cosa, a donar-nos
un consell o a alertar-nos de qualsevol
petita cosa, des d’una vorera en mal estat a un clot que ha aparegut al mig d’un
carrer. També ens podeu escriure o venir
a veure al nostre despatx de l’Epicentre
(vegeu-ne els detalls en aquest mateix
butlletí).

Junts x Riudoms
governarà en solitari
L’equip de Sergi Pedret ha decidit governar en solitari. Dit d’una altra manera,
Junts x Riudoms s’ha quedat amb totes les regidories que permeten executar projectes
i, per tant, actuaran sols, tal com històricament ja havia fet CiU. La conseqüència és que
la resta de regidors –d’Esquerra, la CUP i el PSC– estarem a l’oposició.
A grans trets, el repartiment de tasques entre els set
regidors de govern és aquest:
Sergi Pedret: alcaldia, governació, participació,
transparència, informació municipal i Casal Riudomenc.
Núria Mas: entitats, joventut, igualtat, salut, seguretat
ciutadana i mobilitat.
Inma Parra: promoció econòmica, comerç, turisme,
ocupació i esports.
Judit Albesa: educació, Escola de Música, formació,
atenció social i gent gran.
Jordi Domingo: hisenda, urbanisme, nucli antic
i recursos humans.
Josep M. Bages: agricultura, medi ambient, medi rural,
Fira de l’Avellana i serveis públics.
Verònica Torres: festes, protocol, cultura i patrimoni.

UN GOVERN REDUÏT QUE ACUMULA TASQUES
L’equip de govern de Sergi Pedret només té set regidors i,
per tant, és clarament més petit que els anteriors. L’any 2011
l’equip de govern de l’exalcalde Josep M. Cruset tenia 11 regidors i el 2015 en tenia nou.

Derivat d’això s’està produint una acumulació de tasques en els
regidors. És a dir, la feina queda en poques mans. Un exemple:
en l’anterior mandat, la regidora Verònica Torres només portava l’àmbit de festes. Ara, en canvi, també assumeix cultura,
patrimoni i protocol. Per tot plegat, caldrà veure com aquesta
acumulació de càrrecs afecta la bona gestió de Riudoms.
EL PAPER DELS REGIDORS D’ESQUERRA
Per la nostra banda, els regidors d’Esquerra estarem presents
a les diverses comissions i organismes de l’Ajuntament per tal
de controlar la feina que faci l’equip de govern i fer propostes
de millora. Ens hi repartirem la presència de la manera següent:
Hisenda i governació: Ricard Gili i Teresa Basora
Urbanisme, obres i medi ambient: Carme Cros
i Arnau Salvat
Joventut, esports, cultura i festes: Carme Cros
i Arnau Salvat
Consell Assessor de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms
Gestió (Casal Riudomenc): Carme Cros
Consell Escolar Municipal: Teresa Basora
Fundació Gaudí: Ricard Gili i, com a representant
extern, Jordi Gallisà

A prop teu
Amb la voluntat de ser
a prop teu i sobretot de
les entitats, les darreres
setmanes hem assistit com
a regidors a diversos dels
actes que s’organitzen
a Riudoms. Us en deixem
un tastet.
Comitiva de la Festa de Barris

Trobada de puntaires organitzada
per l’Associació Vol i Boixet

Inauguració de la restauració
de l’orgue de l’Església de Riudoms

“
ACORDS
PER FER
AVANÇAR
RIUDOMS
EXTRACTE DEL DISCURS QUE
EL RICARD GILI VA FER EN EL PLE
DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
EL 15 DE JUNY PASSAT

Per fer avançar Riudoms i la societat
sobretot cal sumar. Sumar no només
entre partits, sinó sobretot amb les entitats –un dels grans motors de Riudoms–
i també amb molts riudomencs anònims
disposats a implicar-s’hi per fer avançar
Riudoms.

costures per fer avançar Riudoms. Com
a Esquerra Republicana ho hem començat a fer. Ens hem reunit per iniciativa
pròpia amb la resta de forces polítiques
representades a l’Ajuntament de Riudoms i els hem traslladat un missatge:
mà estesa, mà estesa a banda i banda.

Cal que caminem cap a formes més col·laboratives de gestionar el poder. Sumar és
la millor manera de fer avançar Riudoms.

Sumar no significa estar d’acord amb tot
i amb tothom, sinó que significa obrir-se,
dialogar i no tenir por d’expressar les nostres diferències. Insisteixo: no passa res
per evidenciar allò que no compartim.

Cauríem en un error si algú pensa que
amb cinc, sis o, fins i tot, set regidors
–per molta majoria absoluta que això
sigui– ja es pot fer el que un vol. Això
no va de fer-s’ho sols. Això va de trencar

Vine a
veure’ns

I un cop ens hem obert, hem parlat,
hem vist que tenim punts en comú
i d’altres que no ho són tant… un cop

hem fet això, tothom ha de cedir i arribar
a acords per fer avançar Riudoms.
No demanem que ningú deixi de banda
la seva ideologia. El que demanem és
crear espais formals on es pugui debatre
i fer el seguiment dels temes clau, dels
temes de poble. Demanem capacitat
de diàleg i noves maneres. I això en un
poble com Riudoms, de 6.500 habitants,
s’ha de poder fer.
Estic convençut que entre els 13 regidors
que pilotarem l’Ajuntament de Riudoms
els propers 4 anys i els nostres respectius entorns hi ha molt de talent. Em
nego a desaprofitar-lo.

Cada dimecres
entre les 19.30 h i 21 h

Al despatx que tenim
a l’Epicentre Gaudí

Et recomanem que abans ens escriguis a riudoms@esquerra.cat

Torneig de futbol de penyes del Barça
organitzat per la Penya Avellana
Blaugrana i el CD Riudoms

Concentració dels dissabtes
dels Avis i Àvies per la Llibertat

Manifestació a Reus pel final
del judici contra els presos polítics

Dinar d’Esquerra Riudoms després
de les eleccions

ESQUERRA,
OPCIÓ DE FUTUR
RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS 2019
ERC
4 regidors
918 vots
27,96%

EVOLUCIÓ DE REGIDORS: 2011-2019
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1 regidor
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JxR
7 regidors
1.628 vots
49,59%

PSC
1 regidor
281 vots
8,56%
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Els millors resultats històrics
Esquerra Riudoms hem tret en les eleccions d’aquest 2019 els millors resultats de la història recent
en uns comicis municipals: 4 regidors i 918 vots. De fet, hem doblat el nombre de regidors i de vots
en relació al 2015. Això demostra la tendència a l’alça del nostre projecte, un fet que contrasta amb
la tendència a la baixa d’altres partits.
Avui, el projecte d’Esquerra ocupa la centralitat al país i a Riudoms. Per tant, estem cridats a tenir
responsabilitats futures. Estem convençuts que tenim un bon projecte per Riudoms i per Catalunya!

ELS NOSTRES REGIDORS

Ricard
Gili Ferré
rgili@riudoms.cat

Carme
Cros Garrido
ccros@riudoms.cat

Teresa
Basora Gallisà
tbasora@riudoms.cat

esquerra.cat/riudoms • riudoms@esquerra.cat

Arnau
Salvat López
asalvat@riudoms.cat

