
ESQUERRA
INFOMUNICIPAL RIUDOMS

Riudoms

FEBRER 2019

NUCLI ANTIC 
10 PROPOSTES
PER MILLORAR-LO



FEBRER 2019

Durant les últimes dècades el nucli antic ha patit un procés de 
deteriorament constant: hem passat de més de 80 botigues 
obertes a la vintena actual; desenes i desenes de persones 
que hi vivien n’han marxat; molts dels 313* habitatges desha- 
bitats de Riudoms es concentren en aquesta zona, i les fa- 
çanes en mal estat són nombroses. Per capgirar aquesta si- 
tuació els darrers anys s’han fet alguns passos. El més visible 
és la reforma de diversos carrers, que, en la seva majoria, han 
quedat bé.

Però cal anar més enllà! Per què? Doncs per aconseguir tor-
nar la vida al nucli antic i convertir-lo en orgull de poble, 
admirat dins i fora de Riudoms. Aquest és l’objectiu primor-
dial: que el nucli antic sigui pol d’atracció, tant per viure-hi 
com per obrir-hi un negoci. 

Per aconseguir-ho, en aquest butlletí hi trobareu 10 propostes 
(i en tenim més en ment). Són 10 idees centrals per fer avan- 
çar el nucli antic que se sumen al pla que recentment ha presen-
tat el govern municipal, al qual hem presentat múltiples al·le- 
gacions per contribuir a complementar-lo i millorar-lo. I és que 
en aquest àmbit cal un compromís ferm de tots. Siguem am- 
biciosos! Nosaltres ho serem.

*Dades de l’Idescat de 2011. Són les darreres existents.

EL NUCLI ANTIC, 
ORGULL DE POBLE
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02 Espongem 
i introduïm 
vegetació i art
Proposem esponjar diversos punts del nu- 
cli antic. És una mesura que s’ha d’aplicar 
progressivament i que té diversos objec-
tius: crear espais on es generi vida, per 
exemple amb una zona de jocs infantils; 
sanejar una zona densament construïda; 
millorar l’entrada de llum a les cases; fa-
cilitar l’accés al nucli antic; etc. 

Us heu fixat en el solar que hi ha a la can-
tonada del carrer Gaudí amb el carrer Ma-
jor? Actualment és propietat de la SAREB, 
l’anomenat banc dolent. Estudiem si val la 
pena que l’Ajuntament el compri i evitar 
que s’hi construeixi. També es poden plan- 
tejar obertures al carrer Beat, Muralla de la 
Font Nova, Nou o Sant Jaume.

I una cosa important: posem vegetació i 
elements artístics en aquests espais que 
queden buits. Per què no ens atrevim a 
fer una gran pintura mural en una pa-
ret que quedi al descobert després d’un 
enderrocament? Pot ser una il·lustració 
de gran format, un grafiti o un tromple- 
l’œil (trampantojo en castellà). Un exem-
ple de trompe-l’oeil conegut i proper és 
el que tenim a la plaça dels Sedassos de 
Tarragona. A Riudoms tenim molt talent 
artístic... segur que més d’una i d’un es-
tarien encantats de posar-lo al servei del 
seu poble. Fem que viure i passejar pel nu- 
cli antic sigui agradable i atractiu!

01 Reformem la 
plaça de l’Església 
i la plaça Petita 
Tenir unes places de primera 
és imprescindible per beneficiar 
i irradiar força a tot Riudoms

El conjunt que formen la plaça de l’Esglé-
sia i la plaça Petita és l’autèntic cor de Ri-
udoms i uneix diverses zones del nostre 
poble. La seva remodelació és del tot pri-
oritària per convertir aquest espai en un 
pol d’atracció de persones i de vida social, 
cultural, econòmica i turística. Tenir unes 
places de primera és imprescindible per 
beneficiar el nucli antic i irradiar força al 
conjunt de Riudoms.

La reforma que es faci ha de ser global. Per 
això ha de tenir en compte l’urbanisme, la 
mobilitat, els comerços, l’enjardinament i els 

elements històrics (cisterna, fonts, escul-
tures, bigues dels porxos, etc.).

Apostem per una reforma que tracti les 
dues places com un espai únic, que ge-
neri una sensació de conjunt harmònic. 
En aquest sentit, cal evitar un estil massa 
fred i dur, com el de la plaça de l’Om.

També és clau trobar la solució que eviti 
els elements amb un fort impacte visual 
(entrada i sortida de la cisterna, pantalla 
informativa o pilones dels llums d’estiu). 
Les dues places –considerades Bé Cultural 
d’Interès Local i que ocupen 4.100 metres 
quadrats– mereixen un resultat excel·lent.

D’altra banda, i també sobre remodela-
cions, cal fixar un calendari per reformar 
els carrers del nucli antic pendents. Cal as-
segurar-nos que no es repeteixen proble-
mes com els del carrer Major, on ha  calgut 
arreglar desenes de llambordes que s’ha- 
vien desencaixat.
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04 Avancem cap 
a un nucli antic 
per a vianants
Millorem la qualitat de vida 
i generem un punt d’atracció

Els nuclis antics de molts municipis han 
avançat els darrers 20 anys cap a la con- 
versió en zones de vianants. Menys cot- 
xes i més vianants. I és que això genera un 
triple benefici: millora la qualitat de vida 
dels veïns; genera un punt d’atracció so- 

cial, cultural, turístic i econòmic; i afavoreix 
els comerços de la zona.

Des d’Esquerra parlem d’avançar perquè 
aquesta és una mesura que s’ha d’estudiar 
a fons abans d’implementar-la i fer-la en 
consens amb veïns i comerciants. A més, 
la seva posada en marxa ha de ser pro-
gressiva i ha d’incloure tres excepcions: 
els veïns, els vehicles de càrrega i descàr-
rega i els serveis públics, que sí que han 
de poder accedir amb cotxe al nucli antic. 

Es tracta de crear un sistema que hi reguli 
l’accés (per exemple, pilones elèctriques)

i ser molt clars, és a dir, senyalitzar on i 
quan es pot accedir amb cotxe i on i quan 
no és possible. Cal evitar el que succeeix 
ara a la plaça de l’Església, on no queda 
clar quins caps de setmana està tancada 
al trànsit i quins no.

D’altra banda, també cal millorar els apar-
caments situats al voltant del nucli antic: 
ha de ser fàcil estacionar-hi i accedir a 
peu al centre del poble. Des d’Esquerra 
hem parlat amb diversos propietaris de 
solars que actualment s’utilitzen com a 
aparcaments i és urgent arribar a acords 
per regular aquesta situació.

03 Restaurem 
façanes i elimi-
nem fils aeris
Evitem la desaparició d’elements 
històrics i singulars i augmentem
la bossa d’ajudes

És del tot necessari que Riudoms tingui 
una carta de colors i materials per refor-
mar les façanes del nucli antic. Això és el 
que permet crear una atmosfera acollido-
ra i evitar la desaparició d’elements histò- 
rics i singulars, tal com ha passat les dues 
darreres dècades. Per això, des d’Esquer- 
ra els últims 15 anys ho hem reclamat amb 
insistència. De fet, el mateix pla elaborat 
pel govern finalment admet que és priori- 
tari fer-ho. A la vegada proposem un in- 
crement de la bossa d’ajudes que dona 
l’Ajuntament per reformar façanes, que, 
a dia d’avui, és de 30.000 euros/any (un 
propietari pot aconseguir, com a màxim, 
uns 1.000 euros d’aquesta bossa).

Al costat de les façanes, una altra acció 
per millorar el nucli antic és la retirada dels 
fils aeris. Cal classificar tots aquests ele-
ments que “embruten” i posar fil a l’agul- 
la per reclamar a cadascun dels respon- 
sables (un particular, una empresa de te- 
lecomunicacions, etc.) que actuïn. Hi pot 
haver diverses solucions: el soterrament 
o el cablejat trenat a les façanes.



05 Posem-ho fàcil 
per obrir una boti-
ga al nucli antic
Proposem un paquet de bonificacions 
fiscals que posin les coses més fàcils a 
les persones que vulguin obrir-hi una 
botiga, bar, empresa, etc.

Un objectiu essencial per reanimar el nu-
cli antic és aconseguir que hi retorni el 
comerç i hi obri una petita empresa. Els 
darrers 15 anys des d’Esquerra hem fet 
múltiples propostes amb aquest propòsit, 
que ara hem actualitzat.

Per començar, proposem un paquet de 
bonificacions fiscals que posin les coses 
més fàcils a les persones que vulguin 
obrir-hi una botiga, bar, empresa, etc. Es 
tracta de modificar diverses ordenances 
fiscals: 

01 Llicència d’obertura d’establiments: els 
comerços de menys de 200m2 haurien de 
tenir una bonificació del 100%, és a dir 
una llicència d’activitat gratuïta. Pels més 
grans, caldria generar un escalat de bo- 
nificacions.

02 Taxa de recollida d’escombraries: bo- 
nificar el 50% durant els primers tres anys 
d’activitat.

03 Impost sobre construccions i obres: 
bonificar el 100% a les obres que es facin 
per obrir o reformar un comerç, bar, em-
presa, etc.

04 Impost sobre bens immobles (IBI): boni- 
ficar un 50% d’aquest impost als propieta- 
ris que cedeixin un local comercial a la bor-
sa de lloguer de locals que proposem crear.

05 Impost sobre Activitats Econòmiques 
(IAE): bonificar durant els 3 primers anys 
el 100% per inici de l’activitat empresarial 
al nucli antic.

Pel que fa al comerç existent, proposem 
ajudar-lo a través de diversos programes 
de la Generalitat. Tres programes a tenir 
en compte: el de millora comercial dels es- 
tabliments, que posa un focus especial 
en els nuclis antics; el “Reempresa”, que 
facilita el traspàs d’un negoci que ja fun-
ciona a un nou propietari; i el de transfor-
mació digital.

Finalment, considerem que cal col·locar 
diversos panells informatius que expliquin 
quins comerços, bars o restaurants hi ha al 
nucli antic. També podrien incorporar una 
breu explicació dels establiments més em-
blemàtics. S’haurien de col·locar en espais 
clau, com les places i els aparcaments del 
voltant del nucli antic. 

06 Convertim 
el nucli antic 
en focus turístic 
Riudoms necessita una aposta pel turis- 
me. I la necessita perquè té prou elements 
amb capacitat d’atracció: gastronòmics, 
patrimonials, històrics, etc. No és un par-
lar per parlar, és una realitat tangible. 
Tenim la figura de Gaudí, tenim l’oli, la co- 
ca amb recapte, les avellanes, la xarcu-
teria de qualitat, el Casal Riudomenc, la 
cisterna vella, les mines, els germans Ne-
bot, les restes romanes, les places de l’Es-
glésia i Petita i moltes més coses. Ens ho 
hem de creure! 

Sabem que el govern ha elaborat un pla 
turístic. Benvingut sigui! Siguem atrevits 
i prioritzem. No ho podrem fer tot, però el 
que fem ho hem de fer molt bé. L’escultu-
ra de Gaudí inaugurada recentment mar-
ca un bon camí. Per contra, cal eliminar el 
cartró pedra i les rotondes amb pseudo- 
escultures. 

Sense entrar al detall en l’àmbit turístic, 
és evident que el nucli antic ha de ser-ne 
un focus d’atracció. Algunes idees:

01 Les places de l’Església i Petita han de 
ser un eix central turístic. Per això, entre 
d’altres coses, és urgent reformar-les.

02 Les terrasses dels bars de la plaça han 
de tendir a unificar el mobiliari: para-sols 
i taules d’un estil acollidor.

03 A la cisterna vella li hem de treure més 
rendiment: concerts, sessions amb dj’s, 
obres de teatre de petit format, etc. Es-
tudiem a fons què podem fer-hi i, si són 
necessàries, fem inversions en seguretat.

04 La Casa Pairal d’Antoni Gaudí habi- 
tualment només s’obre amb reserva prè- 
via. Això cal canviar-ho. De fet, podria con- 
vertir-se en l’Oficina de Turisme de Riu-
doms.

05 Molt a prop de la Casa Gaudí hi ha la 
Casa dels Germans Nebot. Traguem-li ren- 
diment! Al nucli antic hi ha prou elements 
per fer una bona visita guiada.

06 Creem un esdeveniment al nucli antic 
al voltant de l’oli, la coca amb recapte i l’a- 
vellana.

07 Donem incentius fiscals per atreure ho- 
tels de qualitat i de petit format.
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08 Millorem 
la cobertura 
dels mòbils 
i la velocitat 
d’internet

Perquè un comerç obri al nucli antic, un 
autònom hi ubiqui el seu lloc de feina o un 
veí hi vagi a viure hi ha dos elements clau: 
que quan vulguis fer servir el mòbil tin-
guis prou cobertura i que la velocitat d’in-
ternet sigui bona. Això depèn només de 
l’Ajuntament? No, també de les companyi- 
es de telecomunicacions. 

Tanmateix, s’hi poden fer avenços. Ho 
hem vist recentment: la Unió Europea ha 
atorgat una subvenció de 15.000 euros a 
Riudoms per instal·lar punts de connex-
ió wifi d’accés gratuït en espais públics. 
Hem de seguir aquest camí i, si cal, ras-
car-nos la butxaca: en noves tecnologies 
no ens hi podem quedar enrere. Ha de 
ser una aposta estratègica.

07 Fem més fàcil 
poder viure 
al nucli antic
El nucli antic necessita recuperar pobla- 
ció. Sense això, qualsevol millora que es 
plantegi quedarà coixa. De mica en mica 
cal que les desenes d’habitatges desha- 
bitats deixin d’estar-ho. Per aconseguir- 
ho plantegem un seguit de mesures que 
són vàlides per  a tot Riudoms, però es-
pecialment necessàries per al nucli antic:

01 Retallar la meitat la taxa de recollida 
d’escombraries als llogaters d’habitatges 
del nucli antic si la família no supera un 
determinat nivell d’ingressos bruts anu-
als (bonificació del 50%). Per exemple, en 
el cas de les famílies de fins a tres per-
sones, se’n beneficiarien les que tingues-
sin uns ingressos inferiors a 14.400 eu-
ros/any i en les famílies de quatre el límit 
serien 17.000 euros. 

02 Bonificar un 40% l’IBI dels propietaris 
que cedeixin el seu habitatge a lloguer 
social. 

03 Donar ajudes al lloguer jove. Els dar-
rers quatre anys el govern no ha invertit 
els 120.000 euros que havia promès amb 
aquest objectiu i això és un error per a tot 
Riudoms i sobretot per al nucli antic, la po- 
blació del qual cal rejovenir.

04 Crear una Borsa d’habitatge social (llo- 
guer assequible) i una Borsa de lloguer 
de locals. És a dir, detectar quins locals hi 
ha buits i posar-los a disposició d’empre- 
nedors i empresaris.
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09 Destinem
diners al nucli
antic
No n’hi ha prou amb fer un pla.
Cal destinar-hi recursos

Per aplicar les mesures detallades fins 
ara i acabar amb la degradació del nucli 
antic és imprescindible augmentar els di- 
ners que s’hi inverteixen. Precisament, el 
pla que ha aprovat el govern municipal 
inclou un punt (pàg. 85) que recomana 
augmentar els diners destinats a aquesta 
zona del municipi. Ara bé, a l’hora de la 
veritat això no ha passat. 

Si ens mirem el pressupost per a aquest 
2019 no hi ha partides per a l’esponja-
ment de cases, no s’incrementa la bossa 
dedicada a arreglar façanes i tampoc hi 
ha beneficis fiscals destacats per obrir un 
negoci al nucli antic. No n’hi ha prou a fer 
un pla mesos abans de les eleccions, sinó 
que cal destinar-hi recursos. I això, pre-
cisament, és el que trobem a faltar.

10 Prenem
les decisions 
de manera
participativa
Les grans decisions s’han de prendre 
amb la participació dels riudomencs
i riudomenques

Un exemple: la reforma de la plaça s’ha de 
fer sota paràmetres tècnics i, a la vegada, 
escoltant les aportacions dels veïns i dels 
arquitectes, geògrafs o jardiners locals. Un 
altre exemple: convertir de manera pro- 
gressiva el nucli antic en una zona per a 
vianants és una mesura que s’ha de con- 
sensuar amb els veïns i comerciants.Sen- 
se això, difícilment tindrà èxit.

En canvi, el que cal evitar és el que ha pas-
sat amb el Pla de nucli antic que ha fet el  

govern. I és que s’ha elaborat de manera 
gairebé exclusiva a través dels regidors de 
govern actuals, d’antics regidors de CiU i 
de persones properes a aquests càrrecs. 
Dos exemples en forma de pregunta: com 
és possible que el CERAP –que té la seu al 
nucli antic– no hagi format part de la tau- 
la de cultura que s’ha organitzat per ana- 
litzar com millorar el nucli antic? Com és 
possible que en les taules de debat or-
ganitzades no hi consti cap dels molts ar-
quitectes que hi ha a Riudoms?
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CARTA D’AGRAÏMENT

SUMAR EN BENEFICI DE RIUDOMS

Benvolgudes riudomenques i benvolguts riudomencs,

Escric aquestes línies per fer un triple agraïment. El primer és per la rebuda i els ànims 
que m’heu fet arribar les últimes setmanes, just després d’anunciar-se que seria candi-
dat a les properes eleccions municipals.

El segon agraïment és pels consells i per les idees que ja ens esteu traslladant, tant a l’e- 
quip d’Esquerra com a mi mateix. Demostren que a Riudoms hi tenim molt de talent.

I, finalment, vull donar les gràcies al Sergi Pedret, actual alcalde i candidat de Junts per 
Riudoms a les properes eleccions, i a l’Enric Jódar, candidat de la CUP. He parlat amb 
tots dos per explicar-los la voluntat de sumar en benefici de Riudoms. Gràcies per la bo- 
na predisposició mostrada.

Aquesta és la voluntat de l’equip que estem construint a Esquerra: treballar i sumar per 
portar Riudoms un pas més enllà.  

Ricard Gili Ferré
Candidat d’Esquerra a les eleccions municipals

RIUDOMS, LA REPÚBLICA, LES AJUDES ALS JOVES… D’AIXÒ VAN CONVERSAR 
EL CONSELLER CARLES MUNDÓ I EL CANDIDAT RICARD GILI EL 13 DE GENER
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