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VERSIÓ
AMPLIADA

BENVOLGUDES I BENVOLGUTS,
Teniu a les mans el programa electoral d’Esquerra Riudoms. No és només
un programa per quatre anys, sinó que sobretot és un programa per dibuixar
el Riudoms que volem a 10 anys vista. S’estructura en cinc blocs:
Riudoms dinàmic: hisenda pública, empresa, ocupació, comerç, producte local,
pagesia i turisme.
Riudoms en ordre: urbanisme, nucli antic, habitatge,
patrimoni, seguretat, mobilitat i medi ambient.
Riudoms per a tothom: educació. salut, igualtat social, dona
i igualtat, gent gran, joventut, nova ciutadana, esports, cultura, festes i entitats.
Riudoms obert: transparència i participació.
Riudoms republicà: construïm la República Catalana.
Riudoms ha tancat una etapa en què hem aconseguit uns serveis i infraestructures
destacades: el CAP, l’Institut, el Casal, el pavelló, l’escola Cavaller Arnau, etc.
Ara és l’hora de fixar noves prioritats i actuar amb determinació. Volem anar
un pas més enllà.
Per fer-ho cal un lideratge fort amb capacitat de sumar tot
el talent que tenim al nostre poble. Riudoms l’hem de fer entre totes i tots.
Per això, nosaltres oferim mà estesa i voluntat de sumar per fer avançar Riudoms.
TENIM VOLUNTAT DE SERVEI PÚBLIC!
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HISENDA PÚBLICA

01

Apostarem per la tarifació social, un model de fiscalitat progressiva en impostos
i taxes amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats. És a dir, una fiscalitat
basada en la renda de cadascú. Això ho aplicarem a:
• Llar d’infants
• Escola de música
• Escola de lleure
• Taxa d’escombraries
• Taxa d’aigua
• Etc.

02

Estudiarem rebaixar l’IBI tenint en compte els nivells de renda familiar i el valor
cadastral de les propietats.

03

Rebaixarem el coeficient d’Impost de circulació. Volem deixar de ser un dels
municipis de Catalunya que tenen aquest impost més elevat.

04

Atorgarem una bonificació del 3% sobre el total de pagaments als contribuents
que paguin els imposts i taxes de forma avançada i en un únic cop. També treballarem per crear un sistema de pagament fraccionat de tarifa plana sense recàrrecs.

05

Dissenyarem mecanismes que permetin la participació i el debat de la ciutadania
en l’elaboració dels pressupostos municipals.

06

Facilitarem la rendició de comptes davant la ciutadania en relació amb l’execució
dels pressupostos municipals.

07

Treballarem per la incorporació de la perspectiva de gènere per als pressupostos
públics.

08

Treballarem per assegurar condicions i salaris adequats pels treballadors
de l’Ajuntament.

09

Farem auditories de serveis públics que permetin avaluar el correcte funcionament
de la prestació dels serveis, el compliment de les condicions contractuals vigents i
el marge per introduir més controls sobre les empreses concessionàries dels serveis.
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EMPRESA I OCUPACIÓ

01

Posarem en marxa un espai empresarial per a autònoms, petites empreses
i petites cooperatives. Ha de ser un espai col·laboratiu on es comparteixin serveis
i assessorament a fi de reduir costos i crear sinergies per ser més viables. El preu de
lloguer ha de ser adequat i també s’hi han d’incloure bonificacions per inici d’activitat
empresarial. Tal com aconsellen els experts, aquest espai no ha de respondre estrictament a les necessitats de l’administració, sinó sobretot a les necessitats dels usuaris
potencials. Això és el que farà que tingui èxit. Per tant, la decisió d’on s’ubiqui ha de
partir d’una reflexió conjunta d’uns i altres.

02

Impulsarem la interrelació de tota la indústria agroalimentària ja establerta
a Riudoms per fer-la créixer i captar-ne de nova. A Riudoms hi tenim grans empreses
d’aquest sector, una cooperativa agrícola potent i productors locals de qualitat
en àmbits com els molins d’oli, la xarcuteria, la fruita seca, la verdura, els forns de pa
i la pastisseria. A més, hem de facilitar el treball conjunt amb el Departament d’Agricultura, l’IRTA i la Universitat Rovira i Virgili per tal de millorar processos i potenciar
la innovació i la qualitat.

03

Treballarem per tenir un entorn tecnològic de qualitat a Riudoms.

04

Afavorirem que l’Ajuntament contracti empreses locals a l’hora de realitzar obres
o adjudicar altres serveis. Un exemple: fins ara, ben pocs constructors locals es presentaven a licitacions -encara que fos com a subcontractista- perquè temien que els
pagaments s’endarrerissin massa. Tanmateix, la nova llei de contractes públics permet
que les administracions paguin directament als subcontractistes sense passar per
l’empresa adjudicatària. Per això, incorporarem en els plecs de licitació una clàusula
que reguli el pagament directe al subcontractista.

05

Impulsarem l’ús de clàusules socials en els concursos i processos d’adjudicació
de contractes públics, cosa que afavorirà les empreses que facin contractacions
a col·lectius amb especial dificultat d’accés al món laboral.

06

Crearem una borsa d’ajudes per a empreses, cooperatives i autònoms que contractin persones riudomenques en situació d’atur i/o discapacitades, tal com fan altres
municipis com per exemple Vandellòs.

07

Treballarem amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per tal que faci assessorament a nivell local i així ajudar les persones aturades a millorar les possibilitats
de trobar feina. En la mateixa línia, afavorirem la creació de plans d’ocupació per
reduir l’atur de llarga durada.
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COMERÇ

01

Seguirem executant el Pla de Comerç Local existent, que, entre d’altres, té com
a objectius: dissenyar actuacions concretes i factibles per dinamitzar i consolidar
el sector; dotar el comerç local d’eines per millorar la seva competitivitat; potenciar
els avantatges competitius de Riudoms; etc.

02

Potenciarem la Taula de Comerç Local com l’espai de diàleg i posada en marxa
d’accions conjuntes: fires, campanyes de difusió. És clau millorar el treball conjunt,
per exemple entre cases rurals i restaurants locals.

03

Prioritzarem que els comerços i restaurants puguin treure benefici d’esdeveniments que ja es realitzen a Riudoms però que deixen escàs impacte econòmic
al municipi. Un exemple recent: durant el Mundialet de futbol hi va haver restaurants
locals que no havien estat avisats d’aquest esdeveniment.

04

Insistirem en les campanyes de compra al comerç local, per tal de captar i fidelitzar
els clients.

05

Prioritzarem la creació d’un esdeveniment al voltant de l’oli d’oliva, la coca
amb recapte, la xarcuteria, etc. que tingui el format de jornada gastronòmica.
Cal una aposta decidida per visibilitzar i rendibilitzar l’alta qualitat de productes locals
que ens diferencien i ens fan únics.

06

En el marc de la Taula de Comerç, apostarem per la posada en marxa d’una Fira
de comerç local en què els comerços puguin mostrar i vendre en un mateix espai
i dia/dies els seus productes i serveis. Per ajudar a potenciar-la cal plantejar activitats
paral·leles (infantils, musicals, gastronòmiques, etc.) i generar sinergies amb entitats
del poble que pugui generar dinamisme.

07

Oferirem amb un calendari anual sessions formatives al comerç local
en màrqueting, gestió, millora del punt de venda, etc.

08

Treballarem per tal que l’Ajuntament es doti d’un tècnic de promoció econòmica,
que es dedicaria tant al comerç com al turisme. És clau disposar d’una estructura
professionalitzada per avançar en aquest camp: planificar i executar projectes,
detectar oportunitats, etc.

09

Crearem un sistema de senyalització de comerços i llocs turístics d’interès
(panells informatius, eines digitals, etc.).
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PRODUCTE LOCAL I PAGESIA

01

Apostarem amb fermesa per la promoció del producte local: oli, verdura
de temporada, avellana, coca amb recapte, etc. En aquest sentit:
• Cal reformular la Fira de l’Avellana perquè sigui un aparador real de promoció local.
• Plantejarem conjuntament amb la Cooperativa agrícola, altres productors locals
i els forners locals l’opció de crear un esdeveniment de promoció de l’oli d’oliva
i la coca amb recapte.
• Donarem suport als productors locals en l’aposta pel producte de qualitat i la
comercialització dels seus productes.
• Crearem la marca “Producte de Riudoms” com a element de qualitat i diferenciador.
• Farem que als menjadors escolars i també a les festes locals s’hi faci servir el màxim
de productes de proximitat possible.
• Programarem xerrades, visites a finques i incentivarem exposicions per posar
en valor el territori, els productes locals i els hàbits saludables.

02

Acompanyarem les comunitats de regants de les mines de Riudoms en la seva
gestió, sobretot en els aspectes administratius -com la regularització de determinades situacions davant l’ACA- i també a l’hora de demanar ajudes per al manteniment de les mines. També estudiarem crear un paquet d’ajudes propi de l’Ajuntament
per garantir-ne la conservació.

03

Defensarem els interessos de Riudoms en la gestió de l’aigua del territori,
per exemple la situació dels aqüifers de la riera de Maspujols. Serem actius en la
taula del Siurana-Riudecanyes, que vol definir els usos de l’aigua de la conca per
al Baix Camp i Priorat (aigua de boca, activitats agrícoles i cabal ecològic).

04

Elaborarem un mapa d’espais d’interès agrícola del municipi i de finques
en desús per posar-les a disposició dels pagesos interessats. Ho farem en coordinació
amb el Banc de Terres del Baix Camp i seguint la nova Llei d’Espais Agraris.

05

Seguirem mantenint els camins en bon estat i netejant-ne les voreres.

06

Estudiarem recuperar l’antiga Cambra Agrària (actual Jutjat de Pau) com a punt
de trobada de tot allò relacionat amb la pagesia i el territori. En aquest sentit, assumirem les reivindicacions que el sindicat Unió de Pagesos ha fet per al proper mandat.
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TURISME

01

Apostarem amb decisió per allò que ens diferencia d’altres pobles i en què tenim
més qualitat: la figura de Gaudí, l’oli, la coca amb recapte, les mines, la cisterna vella,
etc. Cal que diferenciem la nostra oferta turística de la resta de municipis competidors
per tal de convertir-nos en destinació turística del Camp de Tarragona, Costa Daurada
i del conjunt de Catalunya.

02

Desplegarem en diverses fases l’actual Pla de dinamització turística.

03

Convertirem l’Epicentre Gaudí en l’oficina de turisme de Riudoms i en la porta
d’entrada de tots aquells que vingui a visitar el nostre poble. En aquesta línia
és imprescindible ampliar les hores d’obertura de la Casa Gaudí i les activitats
que s’hi realitzen.

04

Farem una aposta ferma per captar visitants de determinats col·lectius: escoles,
jubilats, turistes de la Costa Daurada.

05

Posarem en marxa un web turístic. És vital desplegar un seguit de canals de
comunicació i informació per explicar-nos de cara enfora i lluir tot allò que tenim:
web, xarxes socials, plafons informatius, etc.

06

Dissenyarem itineraris turísticocomercials: hem de fer que els visitants també
comprin al comerç de Riudoms. Això implica fer una molt bona difusió del comerç
local entre aquells que ens visitin. En la mateixa línia, cal crear paquets turístics que
incloguin l’accés als diferents equipaments turístics de Riudoms i, a la vegada, àpats
i estades en restaurants i cases rurals locals.

07

Treballarem per tal que a Riudoms s’hi creïn nous establiments d’allotjament:
hotel al nucli antic i cases rurals.

08

Inclourem Riudoms en la ruta “Paisatges dels Genis” un cop tinguem unes bases
turístiques sòlides. Es tracta d’un projecte turístic que ja existeix i que té per objectiu
descobrir la Costa Daurada i Terres de l’Ebre a través de 4 artistes inspirats per
aquests espais: Gaudí, Miró, Casals i Picasso.

09

Promourem un itinerari per les mines de Riudoms que permeti explicar la natura
pròpia del Camp de Tarragona i elements de la nostra història i geografia.

10

Plantejarem la creació de l’Agència de Promoció i Turisme, que substitueixi l’actual
Fundació Gaudí.
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02
Riudoms
en ordre

URBANISME

01

Elaborarem un Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi (POUM), imprescindible
per planificar el futur de Riudoms en l’àmbit urbà i territorial. Cal definir els diversos
usos del sòl: agrícola, industrial, equipaments, infraestructures, lleure, etc. Cal acabar
amb la provisionalitat actual, ja que funcionem amb unes Normes Subsidiàries de
1992 que han patit gairebé 40 modificacions. Per elaborar el POUM cal fer-ho en base
a diversos criteris:
• un municipi sostenible i respectuós amb el medi natural, que aposti per terme 		
municipal ordenat, ben compensat i estructurat. En aquest sentit, el POUM ha
d’estar lligat a l’Agenda 21 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.
• un municipi compacte per tal de moderar el consum d’energia i de sòl urbanitzable,
així com afavorir la reducció de residus. Cal generar unitat i treballar les zones
desocupades del nucli urbà.
• un municipi al servei de les persones, que afavoreixi l’espai públic i la cohesió social.
En aquest sentit, ha de preveure la construcció d’habitatges de protecció oficial.
• un POUM elaborat a partir d’un procés participatiu. El ciutadà ha de tenir un paper
central en la presa de decisions clau, com és la redacció d’un POUM.

02

Estudiarem un seguit d’intervencions concretes al nucli urbà, entre les quals
cal destacar:
• Millora dels carrers Sant Antoni, Sant Pau i Muralla de la Font Nova
• Reordenació de la plaça Arnau de Palomar
• Connexió entre el camí del Molí de Vent i el camí de Les Passeres (gairebé davant
de la nau de la Cooperativa)
• Obertura dels carrers Vinyols i Borges del Camp al Barri Ferrant
• Connexió completa del Passeig Germans Nebot per facilitar la mobilitat global
de Riudoms

03

Treballarem per desbloquejar la situació del PERI-1 de l’Hort del Coques,
amb múltiples veïns afectats per la urbanització que encara no s’ha executat
(carrers, voreres, enllumenat, etc.):
• Posarem totes les facilitats tècniques a l’abast de l’Ajuntament per reconduir
la situació.
• Interlocutarem amb el propietari de l’edifici del bloc que està sense habitar per
tal que assumeixi el cost de l’urbanització que li pertoca. Els pisos d’aquest edifici
no poden tenir la llicència de primera ocupació –que dona l’Ajuntament– fins
que s’hagi fet l’urbanització i es puguin connectar als equipaments bàsics
(llum, aigua i clavegueram).
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URBANISME

04

Afavorirem els vianants en l’ús de l’espai públic. Això es concretarà en diversos
elements:
• Creació de zones de moderació de velocitat de 20 i 30 km/h.
• Avançar cap a un nucli antic per a vianants: és una mesura que s’ha d’estudiar
a fons abans d’implementar-la i fer-la en consens amb veïns i comerciants.
No pot perjudicar a ningú.
• Estudiarem rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire
lliure entre ells. Opcions: camí de la mina de sant Jaume i connectar la piscina
amb el camp de futbol vell i la zona dels Hortets.

05

Fomentarem la desaparició de barreres arquitectòniques: garantir accessos
adaptats als equipaments públics i voreres aptes per a tothom.
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NUCLI ANTIC

01

Posarem en marxa el procés per reformar la plaça de l’Església i la plaça Petita.
Aquest espai és l’autèntic cor de Riudoms i la seva remodelació és prioritària per
donar energia a tot el nucli antic i a tot Riudoms com a pol d’atracció de persones
i vida cultural, econòmica i turística. Hem de fer una plaça a l’alçada de l’Església
i porxos que tenim. Es tracta d’un espai de 4.100 metres quadrats declarats Bé
Cultural d’Interès Local.
La reforma que plantegem seguirà aquests criteris:
• Ha de ser global: que tingui en compte l’urbanisme, la circulació, els comerços,
l’enjardinament i els elements històrics (cisterna, fonts, escultures, bigues
dels porxos, etc.).
• Ha de tractar les dues places com un espai únic, a fi de generar més sensació
d’unitat i de conjunt harmònic. Cal evitar un estil massa fred i dur, com el de la plaça
de l’Om.
• Ha de posar més en valor l’església, que ha d’estar més unida a la plaça. L’església
és el nostre principal monument i està declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.
• Ha de 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).
• Ha de tenir en compte les aportacions i neguits dels veïns i dels arquitectes, 		
geògrafs o jardiners locals.
• Ha de fer-se amb la màxima cura. No tindrem pressa perquè allò clau és que
la reforma surti bé.

02

Seguirem reformant els carrers del nucli antic pendents, tenint en compte
que el resultat de la remodelació ha de ser de qualitat. Cal assegurar-nos que no
es repeteixen problemes com els del carrer Major, carrer Nou, carrer Sant Jaume,
on ha calgut arreglar desenes de llambordes que s’havien desencaixat i, de fet,
moltes segueixen en mal estat.

03

Treballarem per esponjar el nucli antic. Aquesta és una mesura que s’ha d’aplicar
progressivament i quan en sorgeixi l’oportunitat. Els espais de nova creació han
d’incloure vegetació i elements artístics per fer que viure i passejar pel nucli antic
sigui agradable i atractiu.
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NUCLI ANTIC

04

Avançarem cap a un nucli antic per a vianants. 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. La seva posada en marxa hauria de ser progressiva i incloure
tres excepcions: veïns, vehicles de càrrega i descàrrega i 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.

05

El Pla local d’habitatge que elaborarem farà especial atenció en el nucli antic,
degut a les seves particularitats i, sobretot, a certes situacions de degradació.
Cal treballar pequè, de, mica en mica, es puguin treure al mercat pisos i cases
deshabitades i en mal estat. En aquest sentit, apostarem per la rehabilitació
d’habitatges al nucli antic.

06

Activarem un paquet de bonificacions fiscals que faci més fàcil obrir una botiga
o petita empresa al nucli antic. Es tracta de modificar diverses ordenances fiscals:
• Llicència d’obertura d’establiments: els comerços de menys de 200 m² haurien
de tenir una bonificació del 100%, és a dir, una llicència d’activitat gratuïta.
Per als més grans, caldria generar un escalat de bonificacions.
• Taxa de recollida d’escombraries: bonificar-ne el 50% durant els primers tres anys
d’activitat.
• Impost sobre construccions i obres: bonificar el 100% a les obres que es facin
per obrir o reformar un comerç, bar, empresa, etc.
• Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): bonificar durant els 3 primers anys
el 100% per inici de l’activitat empresarial al nucli antic.

07

Realitzarem un cens de locals comercials buits per tal d’oferir-los de manera
proactiva en coordinació amb els propietaris dels locals i els Apis. Si és necessari,
l’Ajuntament pot esdevenir promotor de la rehabilitació a canvi d’una cessió temporal
del local, pel qual cobraria una renda al llogater. S’hauran de redactar unes bases
reguladores.

08

Actualitzarem la carta de colors i materials per reformar les façanes del nucli
antic. Això és el que permet crear una atmosfera acollidora i evitar la desaparició
d’elements històrics i singulars, tal com ha passat les dues darreres dècades. També
treballarem per eliminar el cablejat aeri del nucli antic i substituir-lo per un de trenat
a les façanes.
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HABITATGE

01

Elaborarem un Pla local d’habitatge. És imprescindible fer-lo per saber on som
i com podem avançar per millorar en aquest àmbit. Per això cal: fer un diagnòstic
de la situació, per exemple, quants habitatges/pisos tenim buits i quina és la demanda
que hi ha per llogar i comprar habitatges a Riudoms i de quin tipus. Un cop tinguem
aquesta informació, definirem les accions a desenvolupar amb l’objectiu, entre d’altres,
de treure al mercat cases i pisos deshabitats i també de posar en marxa una borsa
d’habitatge social.

02

Cal fer una aposta decidida per la rehabilitació d’habitatges. Aquest és un
element clau per a tot Riudoms, però sobretot per al nucli antic.

03

Treballarem per atorgar ajudes al lloguer jove. Els darrers 4 anys el govern no ha
executat 120.000 € que havia promès amb aquest objectiu (30.000 cada any), però
altres municipis -com la Canonja- sí que donen ajuts d’aquest tipus. L’accés a l’habitatge és, juntament amb els salaris baixos i les dificultats de trobar una feina digna,
un dels principals problemes dels joves i, per tant, cal destinar diners a aquest àmbit.

04

Posarem en marxa diverses mesures fiscals per afavorir els llogaters amb una
renda més baixa i el lloguer social:
• Retallar a la meitat la taxa de recollida d’escombraries als llogaters d’habitatges
si la família no supera un determinat nivell d’ingressos bruts anuals (bonificació
del 50%).
• Subvencionar una part de l’IBI dels propietaris que cedeixin el seu habitatge
a una borsa de lloguer social.

05

Avançarem en el compliment del mandat de solidaritat urbana (15% del total
del parc d’habitatge destinat a polítiques socials en vint anys) mitjançant les reserves
de sòl destinat a habitatge protegit.

06

Impulsarem nous models d’habitatge com l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
o la masoveria urbana. El propòsit és que a mig termini a Riudoms es pugui crear
algun projecte d’aquest tipus que evidenciï que, a banda de la compra i el lloguer,
també hi ha altres models d’accés a l’habitatge.
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PATRIMONI

01

Treballarem per crear el Museu de Riudoms. Ha de ser un museu didàctic, actual
i interactiu. Per contra, no pot ser merament un espai on exposar peces de la història
de Riudoms. Aquest procés cal fer-lo amb els agents culturals locals, especialment
els que van impulsar la creació del museu i van fer una recerca de material històric
que ara està emmagatzemat. També cal pensar molt bé on ubicar el museu, per tal
que pugui atreure visites. Segurament no hauria d’estar lluny de la Casa Gaudí.

02

Elaborarem un catàleg de patrimoni local per preservar els béns culturals d’interès
local en tots els vessants –històric, natural, arqueològic, etc.–, fent una atenció
especial al patrimoni arquitectònic, però també al patrimoni documental, etnogràfic
i històric. En aquest sentit i en el marc de l’elaboració del POUM redactarem un
catàleg de masos.

03

Col·laborarem amb la Parròquia de Riudoms per seguir avançant en la restauració
de l’Església de Sant Jaume, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. Tindrà tot
el nostre suport per aconseguir les subvencions necessàries que permetin executar
les actuacions ja previstes a teulada, façanes, etc.

04

En el marc d’una reforma global de la plaça de l’Església i Petita, plantejarem
la restauració dels porxos amb l’objectiu de tornar a mostrar i fer lluir les bigues
actualment tapades.

05

Treballarem per dignificar la xarxa de mines de rec de Riudoms, una de les més
extenses de Catalunya. Això passa per crear un sistema de senyalització de mines
i panells informatius i pel seu bon manteniment. En aquest sentit, acompanyarem
els regants en el procés de demanar ajudes davant la Generalitat i estudiarem crear
un paquet d’ajudes propi de l’Ajuntament.

06

Millorarem l’Arxiu Històric Municipal: catalogarem de manera adequada i regular
els documents existents, tant textos com fotografies i altres formats; digitalitzarem
els principals documents d’interès local; etc. També farem difusió del material existent.
A més, acompanyarem entitats com L’Om o el CERAP en la conservació dels seus
documents i patrimoni.
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SEGURETAT I MOBILITAT

01

Dotarem de més personal la Guàrdia Municipal de Riudoms per tal que, en la
mesura del possible, sempre patrullin dos vigilants junts. A la vegada, garantirem
la seva formació continuada i visibilitzarem més la seva tasca entre la població.

02

Convocarem la Junta de Seguretat Local cada sis mesos i sempre que sigui
necessari. Hi han de tenir una presència especial determinats col·lectius com
les famílies que viuen en masies fora del nucli urbà, els pagesos, els comerços
i les indústries.

03

Afavorirem els vianants en l’ús de l’espai públic. Això es concretarà en diversos
elements:
• Senyalitzar zones de moderació de velocitat de 20 i 30 km/h.
• Avançar cap a un nucli antic per a vianants: és una mesura que s’ha d’estudiar
a fons abans d’implementar-la i fer-la en consens amb veïns i comerciants.
No pot perjudicar a ningú.
• Estudiar rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure
entre si. Opcions: camí de la mina de sant Jaume i connectar la piscina amb el camp
de futbol vell i la zona dels Hortets.

04

Fomentarem la desaparició de barreres arquitectòniques: garantir accessos
adaptats als equipaments públics i voreres aptes per a tothom.

05

Millorarem els elements reductors de velocitat instal·lats en diversos punts
del nucli urbà. Són elements necessaris per garantir la seguretat i, a la vegada,
cal assegurar que tinguin el format més apte per a cotxes, motos i tractors.

06

Avançarem en l’objectiu de millorar els aparcaments de vehicles, especialment
en les zones del voltant del nucli antic i també de l’Institut-CAP. En concret:
• Condicionarem de manera adequada els aparcaments considerats com a municipals. La solució no passa obligatòriament per asfaltar-los, sinó que es poden trobar
solucions més econòmiques i sostenibles amb grava, sauló o altres materials.
• Crearem un nou aparcament municipal en els terrenys dels ‘Hortets’, que són
propietat de la Parròquia i amb la qual ja hem parlat: està disposada a arribar
a un acord de cessió dels terrenys mentre no els necessiti. Tindria una capacitat
de 80 places per a cotxes i s’hi accediria des del carrer Sant Antoni, en concret
el carreró que hi ha baixant per la Pizzeria Caprici.
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SEGURETAT I MOBILITAT

• Treballarem per arribar a acords amb els propietaris de solars privats que ara 		
s’utilitzen com a aparcaments per tal d’habilitar-los en bones condicions i accessos.
Riudoms hi guanyaria places de pàrquing i els propietaris no pagarien l’IBI mentre
s’utilitzessin com a aparcaments. Els aparcaments irregulars que generin molèsties
als veïns quedarien exclosos d’aquests acords i caldria que es deixessin d’utilitzar
com a tals.
07

Treballarem amb la Generalitat per construir una rotonda d’accés a Riudoms
a l’encreument de la carretera de Montbrió i la T-310. El propòsit és reduir els riscos
de seguretat que ara existeixen en aquest punt.
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MEDI AMBIENT

01

Avançarem en el percentatge de recollida selectiva i reciclatge, que actualment
a Riudoms és del 40%. Volem arribar al 60%, un nivell en el qual ja estan municipis
com Botarell (56%) o La Selva del Camp (70%). Això evitaria un increment del cost
de la recollida d’escombraries. Per aconseguir-ho:
• ampliarem les àrees de Riudoms amb contenidors dels cinc tipus de fraccions
de reciclatge (vidre, envasos, paper/cartró, orgànica i resta).
• estudiarem a fons l’opció d’implantar la recollida d’escombraries ‘porta a porta’
i fer-ne una prova pilot que tingui en compte les experiències d’altres municipis.
Aquest sistema implica que els residus se separen a casa i es deixen davant la porta
del teu edifici per tal que siguin recollits. Cada dia, en un horari fixat, es deixa un
residu diferent davant la porta. Més de 200 municipis catalans ja han implantat
aquest sistema, totalment o parcial.
• elaborarem un pla de prevenció de residus.
• implementarem el projecte ‘La bona brossa’ del Consell Comarcal del Baix Camp,
que a canvi de millorar la recollida selectiva ha de permetre disposar de diners
per fer un projecte social per al poble.

02

Estudiarem l’ampliació del servei de deixalleria –tant d’horari com d’instal·lacions–
i en millorarem el funcionament per acabar amb l’acumulació i desorganització
detectada en diverses ocasions. També treballarem per tal que reculli residus com
els enderrocs de construcció. A la vegada farem més difusió de l’existència de la
deixalleria i els serveis que ofereix.

03

Fomentarem l’estalvi i l’eficiència energètica i de consum d’aigua:
• instal·lació de plaques solars que permetin produir energia renovable
als equipaments municipals.
• impuls de sistemes de baix consum energètic.
• col·locació d’elements que redueixin el consum d’aigua: filtres d’aireig d’aigües,
cisternes de doble descàrrega, etc.
• estudiarem la viabilitat i el finançament de la implantació dels comptadors digitals
de l’aigua. Donen informació gairebé en temps real del consum i també poden
afavorir el control de persones grans que viuen soles, ja que permeten detectar
si de sobte es deixa de consumir aigua.

19 | RIUDOMS EN ORDRE

MEDI AMBIENT

04

Promourem l’estalvi d’aigua en parcs i jardins. Substituirem de manera progressiva
les espècies vegetals que consumeixen més aigua per altres d’autòctones amb
un resultat visual similar i que necessitin menys aigua.

05

Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir
les emissions contaminants.

06

Posarem en marxa campanyes de sensibilització i educació ambiental en diversos
àmbits: recollida selectiva i reciclatge; alternatives al plàstic en la nostra vida diària;
consum i tarifació d’aigua; energies renovables; etc. El propòsit és conscienciar sobre
els beneficis econòmics, socials i ambientals d’aquests canvis.

07

Treballarem per reduir els abocaments il·legals de residus que encara es fan
a les rieres i promourem el coneixement d’aquestes rieres i de la seva flora i fauna.

08

Controlarem les activitats extractives d’arena i pedra per reduir-ne el seu impacte
ambiental.

09

Promourem la creació d’horts urbans en les zones més properes al nucli urbà
amb diversos objectius: millorar espais degradats o en desús; afavorir noves relacions
entre persones; promoure l’alimentació saludable; mantenir i recuperar varietats
de fruita i verdura autòctones; etc.

10

Millorarem els espais d’esbarjo per a gossos i seguirem conscienciant sobre
la importància de la recollida d’excrements. A Riudoms, actualment hi ha uns 600
gossos censats. També treballarem per la bona gestió de les colònies de gats.
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Riudoms
per a tothom
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EDUCACIÓ

01

Acabarem d’elaborar el Pla Educatiu d’Entorn, que ha de tenir diversos objectius:
millorar la coordinació entre els diversos centres educatius locals; donar una resposta
global a les necessitats que Riudoms té en aquest àmbit; garantir l’èxit educatiu de tot
l’alumnat; contribuir a la cohesió social; fer que els infants i adolescents se sentin més
implicats amb el seu poble.

02

Potenciarem el Consell Escolar Municipal. Ha d’anar més enllà de l’intercanvi
d’informació i esdevenir un espai per aportar idees, prendre decisions i generar
col·laboració entre centres. Per exemple, que diversos centre organitzin conjuntament
activitats com el Dijous Gras, jornades de seguretat viària o les visites a l’Institut.

03

Treballarem per tal que el Departament d’Educació ofereixi més hores de vetlladors (monitors que acompanyen infants amb dificultats d’aprenentatge) i d’Equip
d’assessorament psicopedagògic (EAP) als diversos centres educatius de Riudoms.

04

Aplicarem la tarifació social en els preus de la matrícules de la Llar d’Infants,
l’Escola de Música i les activitats de lleure. Això vol dir que els riudomencs
pagarem aquests serveis segons la nostra renda.

05

Millorarem el funcionament dels menjadors de l’Escola Beat Bonaventura
i Cavaller Arnau: gestió del servei; formació i quantitat de monitors; el menjador
com a espai educatiu; soroll; etc.

06

Intentarem resoldre els problemes de soroll i de climatització del gimnàs
de l’Escola Beat Bonaventura.

07

Impulsarem convenis amb les diverses ampas per tal de millorar la gestió dels patis
dels centres educatius de Riudoms.

08

Ampliarem la durada de l’Escola de Lleure tant en horari com en calendari per
cobrir millor les necessitats de les famílies. Que comenci a les 9h del matí (ara ho fa
a les 10h) i que també s’ofereixi durant la primera setmana de setembre. A la vegada,
plantejarem l’opció que es realitzi un any a l’Escola Beat i un altre a la Cavaller Arnau.
També seguirem potenciant la col·laboració amb altres entitats locals.

09

Estudiarem –en coordinació amb l’Institut– l’opció d’ampliar l’oferta formativa
de cicles formatius, en àmbits com l’oli, l’esport o l’activitat artística.
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EDUCACIÓ

10

Reforçarem el projecte Aula Oberta de l’Institut per apropar-lo a les empreses
de Riudoms. I el mateix farem amb l’assignatura Servei Comunitari i les entitats
de Riudoms. L’Ajuntament ha de fer de nexe entre uns i altres.

11

Ampliarem amb pressupost municipal les beques a l’esforç que es donen
a l’Institut i mantindrem les de mèrit acadèmic. També treballarem per donar beques
a alumnes de l’Escola de Música.

12

Dinamitzarem la biblioteca municipal de Riudoms: ampliarem horaris; millorarem
les condicions d’estudi; adquirirem llibres de determinades temàtiques (ecologisme,
feminisme, democràcia, etc.) i també novetats editorials; hi organitzarem activitats
per a joves; mantindrem el programa de lectura infantil Lecxit.

13

Impulsarem les àrees de lleure infantil en clau educativa: millora de l’existent a la
plaça dels Gegants, que té una gran demanda, i creació d’una de nova al nucli antic.
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SALUT I BENESTAR

01

Crearem el Consell municipal de Salut amb representants del CAP, de diverses
regidories, de les entitats que treballen pels hàbits saludables (ampas, Jubilats,
Bella Llar, Lliga contra el càncer, etc.), de les farmàcies, etc. El propòsit és treballar
de manera coordinada i participativa.

02

Elaborarem un Pla local de Salut a partir de les necessitats detectades amb
dades oficials. Permetrà prioritzar les accions que volem fer al CAP, però també
en el conjunt del municipi. Per exemple, a Riudoms tenim un índex d’obesitat
en dones superior a la mitjana de Catalunya i, per tant, cal promoure activitats
per aquest col·lectiu. En aquest sentit, el Pla es focalitzarà en els col·lectius més
vulnerables: infància, joventut, dones, gent gran i migrants. Serà un Pla transversal,
que tindrà en compte l’alimentació, l’exercici físic, l’agricultura, el medi ambient, etc.

03

Garantirem que la gestió del CAP de Riudoms es basi en un model sanitari
públic, universal i equitatiu.

04

Treballarem amb el Departament de Salut per dotar de nous serveis el nostre
CAP: ampliar les hores de dentista i treballador social; aconseguir el servei de rehabilitació amb fisioterapeutes. A dia d’avui som l’únic CAP rural del Baix Camp que
no en tenim.

05

Potenciarem el coneixement dels desfibriladors: posarem en marxa un programa
de formació i de manteniment de les habilitats per saber utilitzar els aparells d’aquest
tipus que tenim en diversos espais (CAP, Institut, Pavelló o Casal). A més, potenciarem
la formació en reanimació cardiopulmonar i de primers auxilis, sobretot als centres
educatius. També garantirem el manteniment dels desfibril·ladors i els connectarem
al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), element clau per garantir l’arribada ràpida
d’una ambulància en cas d’atac de cor.

06

Garantirem que la gestió del CAP de Riudoms es basi en un model sanitari
públic, universal i equitatiu.

07

Millorarem la senyalització dels lavabos existents en equipaments públics
per tal que siguin més fàcils de detectar des del carrer. Són de gran importància
per a persones amb incontinència.
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IGUALTAT SOCIAL

01

Aplicarem la tarifació social en els preus de la matrícules de la Llar d’Infants,
l’Escola de Música i les activitats de lleure. Això vol dir que els riudomencs pagarem
aquests serveis segons la nostra renda.

02

Realitzarem campanyes informatives per a les famílies amb dificultats
econòmiques perquè es puguin beneficiar d’ajudes d’altres administracions,
per exemple en àmbits com la dependència, el consum d’energia o les beques
de diversos tipus.

03

Elaborarem un cens de les beques/ajudes que actualment ja donen algunes entitats
del municipi per tal que persones desafavorides puguin seguir les activitats que oferten. D’aquesta manera en tindrem una visió global i podrem estudiar vies de suport
des de l’Ajuntament.

04

Treballarem per destinar una partida del pressupost municipal a diversos tipus
de beques i serveis socials, a fi de complementar la tasca que realitza el Consell
Comarcal. En concret: beques menjador, amb el propòsit d’arribar a més persones;
beques de menjar per a la gent gran en situació econòmica delicada; i Serveis d’Ajuda
a Domicili (SAD). Els SAD son professionals qualificats que van a casa de persones
en situació d’urgència social o sanitària a prestar-los les atencions que necessiten
per falta d’autonomia personal, problemes familiars, etc. Tot això ho farem garantint
un bon ús dels recursos públics.

05

Vetllarem per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura
de teleassistència, especialment per a persones soles més grans de 75 anys
i pels menors que presenten risc per malaltia.

06

Crearem el Consell municipal de Serveis Socials, òrgan consultiu i de participació
format per l’Ajuntament, entitats del tercer sector, etc. Podem organitzar-nos millor
per garantir una cohesió social més elevada.
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DONA I IGUALTAT

01

Revisarem i actualitzarem el Pla d’Igualtat del 2014 amb el compromís de fer-ne
un seguiment continu. Aquest procés s’ha de fer amb el lideratge de les entitats i les
dones, que han de ser agent de canvi, i l’Ajuntament ha de fer-ne l’acompanyament.
A continuació es detallen possible elements d’aquest Pla, alguns dels quals ja recollits
en l’actual.

02

Augmentarem la visibilitat de la dona, els seus drets, les seves malalties,
la maternitat, etc. a través del butlletí municipal, conferències, exposicions, etc.
Per exemple, mostrem el molt talent femení que tenim a Riudoms o elements
d’higiene femenina encara tabus com la copa menstrual.

03

Fomentarem i visibilitzarem l’esport de base femení que ja existeix a Riudoms.

04

Farem un pla d’educació sexual global tant per a noies com per a nois adolescents:
sexualitat, afectivitat, embarassos no desitjats, prevenció de malalties, etc.

05

Vetllarem perquè les ofertes de feina de l’Ajuntament i de les empreses locals
no siguin discriminatòries per raó de sexe, edat, etc.

06

Treballarem per la incorporació de la perspectiva de gènere als pressupostos
municipals.

07

Augmentarem la informació i formació per fer front a l’assetjament sexual
i a la violència de gènere.

08

En la mateixa línia que l’exposada fins ara, també treballarem per la visibilitat
i els drets del col·lectiu LGTBI i dels diversos models familiars existents.
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GENT GRAN

01

Mantindem i impulsarem la formació per a persones adultes. L’objectiu és desenvolupar programes i cursos adreçats a adults i jubilats.

02

Promourem l’apropament de la gent gran a les entitats del poble: que no vagin
només a entitats exclusives de gent gran, sinó a qualsevol tipus d’associació.
T’imagines un jubilat fent de…?

03

Impulsarem projectes que afavoreixin la relació entre la gent gran i la gent jove.
Exemples exitosos d’altres municipis: una trobada setmanal de les persones que viuen
en una residència d’avis amb els infants d’una llar d’infants; una gimcana intergeneracional; joves que ensenyen a fer servir el WhatsApp als més grans; etc.

04

Plantejarem la possibilitat que persones jubilades esdevinguin guies dels espais
d’interès de Riudoms: Casa Gaudí, cisterna, mines, nucli antic, etc. Sempre amb una
bona formació prèvia.

05

Potenciarem l’activitat física de la gent gran, ja que s’ha demostrat que és un
element clau per al seu benestar físic i emocional.

06

Seguirem promocionant el voluntariat ja existent per fer acompanyament a persones grans: programa ‘Amb tu, ara al teu costat’ de Càritas i ‘Estones en companyia’
de l’Ajuntament.

07

Afavorirem la participació de la gent gran a l’hora de decidir tant els projectes
que els afecten directament com els que afecten el conjunt de Riudoms.
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JOVENTUT

01

Seguirem desenvolupant el Pla de Joventut ja existent, que té per objectius:
empoderar els joves com a agent de canvi social; impulsar valors, hàbits i dinàmiques
que contribueixin al progrés a través de la convivència, la cohesió i la igualtat; facilitar
la realització del projecte de vida dels joves. Apostarem per convertir els joves
en protagonistes de les decisions que els afecten.

02

Promourem un Consell de Joventut per tal que els joves participin en la gestió
municipal: formació, oci, etc.

03

Treballarem per atorgar ajudes al lloguer jove. Els darrers 4 anys el govern no ha
executat 120.000 € que havia promès amb aquest objectiu (30.000 cada any), però
altres municipis -com La Canonja- sí que donen ajuts d’aquest tipus. L’accés a l’habitatge és, juntament amb els salaris baixos i les dificultats de trobar una feina digna,
un dels principals problemes dels joves i, per tant, cal destinar diners a aquest àmbit.

04

Oferirem informació sobre ajudes, subvencions i tràmits en matèria d’habitatge
juvenil tant de l’Ajuntament de Riudoms com d’altres administracions.

05

Farem un pla d’educació sexual global tant per a noies com per a nois adolescents:
sexualitat, afectivitat, embarassos no desitjats, prevenció de malalties, etc.

06

Augmentarem la informació i formació per fer front a l’assetjament sexual
i a la violència de gènere en l’entorn juvenil.

07

Estudiarem –en coordinació amb l’Institut– l’opció d’ampliar l’oferta formativa
de cicles formatius, en àmbits com l’oli, l’esport o l’activitat artística.

08

Ampliarem amb pressupost municipal les beques a l’esforç que es donen
a l’Institut i mantindrem les de mèrit acadèmic. També treballarem per donar beques
a alumnes de l’Escola de Música.

09

Treballarem en la posada en marxa de programes de suport i acompanyament
en l’àmbit de la formació i el desenvolupament professional. El Pla de Joventut ja
inclou el programa ‘Padrins d’estudi’ que preveu crear parelles de joves estudiants
per motivar-se i esdevenir referents positius. També plantejarem un programa
de mentoria en què adults que ja hagin passat per diverses experiències formatives
i professionals aconsellin i guiï els joves que comencen aquest procés.
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JOVENTUT

10

Reforçarem el projecte Aula Oberta de l’Institut per apropar-lo a les empreses
de Riudoms. En la mateixa línia ens coordinarem amb les empreses del municipi
per acollir alumnes en pràctiques.

11

Acompanyarem al jovent en la cerca de feina mitjançant les eines disponibles:
oficines joves, punts d’informació juvenil i plans d’ocupació.

12

Reclamarem a les administracions superiors l’ampliació del servei de transport
públic de Riudoms, sobretot aquell que connecta amb els centres educatius de Reus
i Tarragona.

13

Afavorirem l’apropament dels joves a les múltiples entitats de Riudoms en què
poden col·laborar de manera activa per tal d’impulsar el seu creixement personal.

14

Treballarem per oferir una programació regular d’oci nocturn basada en la música, les festes, l’esport, accions artístiques, etc. que fomenti la salut i hàbits de consum
positius. Això ho farem en coordinació amb les entitats més vinculades a l’àmbit
juvenil.

15

Farem créixer les festes de Riudoms amb més participació juvenil, com són les
barraques de Sant Jaume i la Festa dels Barris.
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NOVA CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ

01

Elaborarem un Pla de ciutadania i immigració amb el propòsit final que totes i tots
sentim Riudoms com casa nostra. Aquest pla tindrà objectius com: treballar per la
inclusivitat; potenciar el sentit de pertinença de totes les persones que viuen a Riudoms i Catalunya; afavorir el reconeixement de la diversitat cultural. Es basarà en la
interculturalitat, la democràcia, la llibertat i els drets humans. A continuació es detallen
possible elements d’aquest Pla.

02

Augmentarem la visibilitat de les persones d’origen no riudomenc a través
del butlletí municipal, conferències, exposicions, actes públics, etc. Per exemple,
podem organitzar una jornada gastronòmica anual a la plaça de l’Església amb
menjar de múltiples cultures.

03

Impulsarem un pla perquè les famílies nouvingudes coneguin les entitats
de Riudoms, que han d’esdevenir un element clau per afavorir-ne la inclusió
al municipi i a la cultura catalana.

04

Realitzarem de manera regular cursos de català per a estrangers, ja que l’oferta actual no és suficient. Cal coordinar-se més i millor amb les institucions que els
ofereixen.

05

Treballarem per crear un programa de mentoria en què joves de Riudoms acompanyin altres infants i joves de famílies nouvingudes a descobrir i gaudir de Riudoms
i el seu entorn. Es tracta de compartir una hora a la setmana, fet que ajuda a la integració cultural, social i lingüística.

06

Farem un seguiment d’aquelles dones nouvingudes que puguin trobar-se
en una situació d’aïllament social (mestresses de casa que no coneguin ningú,
víctimes de violència, etc.) i crearem espais per a la seva sociabilitat.

07

Facilitarem l’ús dels equipaments públics (locals, complex esportiu, etc.) a les
diferents entitats i comunitats religioses del municipi per a esdeveniments puntuals.
En aquest sentit, vetllarem per la dignificació dels espais de culte i les festivitats
religioses, que poden ser un element d’enriquiment cultural.
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ESPORTS

01

Seguirem potenciant l’activitat física i l’esport en coordinació amb les entitats,
acompanyant-les en tot allò que calgui. Posarem el focus en l’esport de base i femení
i també en els parcs de salut.

02

Plantejarem crear un patronat d’esport municipal que tingui les entitats
al centre de la presa de decisions i un gerent especialitzat en gestió esportiva
al capdavant. Es responsabilitzarà de tot allò vinculat amb l’esport a Riudoms:
instal·lacions, quotes d’ús, foment de l’esport i la salut, etc. Amb una gestió
professional es pot rendibilitzar tota la zona esportiva municipal i això acabarà
beneficiant a les entitats.

03

Aquest patronat també funcionaria com un espai de coordinació de les entitats
esportives per posar en comú allò que les afecta de manera col·lectiva: instal·lacions,
fitxes federatives, necessitats, etc. L’objectiu final és promoure la millora continua.

04

Reduirem les quotes que paguen els clubs esportius locals per fer ús de les instal·lacions esportives municipals (pavelló, camps de futbol, pistes de pàdel, etc.).
Cal trobar una via per aconseguir que aquestes quotes no suposin una càrrega
desproporcionada per a aquestes entitats. La solució ha de tenir en compte les
subvencions que reben les entitats.

05

Si així ho volen, crearem juntament amb les entitats esportives la festa anual
de l’esport riudomenc. Servirà per reconèixer la tasca de les entitats, els mèrits
dels esportistes locals i impulsar els valors positius de l’esport de base.

06

Millorarem les instal·lacions de la zona esportiva municipal. Estudiarem diverses
opcions: la construcció d’un rocòdrom, la construcció d’una pista de tennis i la millora
de la cobertura de la grada del camp de futbol.

07

Mantindrem en condicions adequades la pista del camp de futbol vell, amb una
bona il·luminació i un entorn dignificat. De cara al futur analitzarem l’interès de cobrir
la pista poliesportiva i connectar-la amb la piscina municipal i la zona dels Hortets,
on farem un gran aparcament.
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CULTURA I FESTES

01

Potenciarem la cultura com a motor d’avenç social i de cohesió ciutadana.
Un exemple recent: l’obra ‘Tabú Cabaret’ de Dramèdia Teatre posa sobre la taula
temes com l’homosexualitat, la violència de gènere, el rol de la dona a la societat,
la integració, etc. La cultura ha de servir per això, per fer pensar i per fer avançar
la societat.

02

Impulsarem la creació del Consell Local de Cultura. Hi seran representades totes
les entitats de Riudoms vinculades a aquest àmbit i també hi tindran un lloc les persones de referència del sector cultural. El nostre model és molt clar: qui més en sap
de cultura ha de tenir veu i vot. Aquest Consell ha de marcar els objectius culturals
dels propers 10 anys.

03

Promocionarem l’obra d’artistes, autors i companyies de teatre locals i comarcals. Per exemple, realitzarem cicles de teatre amb companyies del Camp de Tarragona. Això ho impulsarem en coordinació amb les entitats que ja ho fan i que tenen
coneixement en aquest àmbit.

04

Promourem una reflexió global sobre les festes i actes culturals que es fan actualment a Riudoms per valorar per quins cal apostar amb fermesa i, si n’hi ha d’altres,
que cal reenfocar o suprimir. Això es farà en el marc del Consell Local de Cultura.

05

Seguirem impulsant el Seguici festiu de la Festa Major de Sant Jaume a partir
de les peticions de les entitats culturals i festives de Riudoms: Colla de Diables, Ball
de bastons, Colla Gegantera, etc. També treballarem per millorar les ‘Ulé Barraques’.

06

Plantejarem la creació d’una “empalmada” durant la Festa dels Barris, allargant
la celebració nocturna fins a l’arribada de les xarangues matinals.

07

Repensarem el cicle “Reviu les places” per actualitzar-lo i plantejar l’opció que cada
edició estigui centrada en un àmbit temàtic i guanyi coherència.

08

Proposarem crear un gran acte cultural que posi en valor tot el talent riudomenc
en aquest àmbit. Pot ser una nit de la cultura o, fins i tot, un cap de setmana de la
cultura. Aquest acte s’ha de decidir i posar en marxa en coordinació amb les entitats
d’aquest àmbit.

09

Valorarem l’opció de comprar equips de so i llum propis per a actes culturals i
lúdics. Ara majoritàriament es lloguen, cosa que a mig-llarg termini suposa un alt cost.
També estudiarem el cost dels canvis tecnològics necessaris per fer cinema de manera habitual al Casal Riudomenc.
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CULTURA I FESTES

10

Plantejarem que persones voluntàries i/o jubilades esdevinguin guies dels espais
d’interès de Riudoms: Casa Gaudí, cisterna, mines, nucli antic, etc. Sempre amb una
bona formació prèvia. Això ha de permetre obrir més sovint aquests espais.
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ENTITATS

01

Respectarem el protagonisme i la iniciativa de les entitats, evitant que l’Ajuntament assumeixi un rol dirigista o dupliqui activitats ja existents. Apostem per acompanyar les entitats i fer tasques de coordinació quan sigui necessari. El propòsit final és
dotar d’energia les entitats perquè puguin arribar més lluny.

02

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

03

Crearem la figura de l’acompanyant d’entitats: una persona que les guiarà i ajudarà
en la seva relació amb l’Ajuntament: peticions d’espais i material, subvencions, temes
legals, relació amb altres administracions, etc. El propòsit és fer la vida més fàcil a les
entitats.

04

Revisarem el model de subvencions a les entitats amb dos objectius: millorar els
ajuts actuals per tal que les entitats puguin augmentar el seu potencial; tendir cap
a un model més equitatiu basat en el retorn que les activitats que fa cada entitat té
sobre la societat riudomenca. També treballarem per fer l’abonament de les subvencions amb més antelació.

05

Plantejarem l’opció de donar subvencions per a projectes concrets de les entitats
que fomentin valors com la igualtat, la participació, la integració, etc.

06

Realitzarem cursos de formació de temàtiques que puguin ajudar les entitats
en la seva tasca: petició de subvencions, gestió econòmica, primers auxilis, dona
i igualtat, seguretat en esdeveniments festius, etc.

07

Difondrem des de l’Ajuntament les activitats més destacades de les entitats.
Ho farem a través dels mitjans del consistori: xarxes socials, web, cartelleres al carrer
de nova creació, pantalla de la plaça de l’Església, díptics, eBando, etc.

08

Millorarem l’ús que les entitats poden fer dels espais i recursos de l’Ajuntament.
Crearem un catàleg de tot allò que tenen a la seva disposició: espais, taules, cadires,
projectors, micròfons, escenaris, etc.

09

Proposarem la cessió de la gestió de la Casa de Cultura al CERAP a través d’un
conveni de col·laboració, que també ha d’agilitzar que altres entitats en puguin fer ús.

34 | RIUDOMS PER A TOTHOM

04
Riudoms
obert

35 | RIUDOMS DINÀMIC

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

01

Serem més propers al ciutadà a l’hora de retre comptes. Per això:
• explicarem més i millor l’obra de govern, amb una especial atenció als pressupostos
i a les inversions realitzades.
• realitzarem audiències públiques anuals de balanç de l’obra del govern i de l’acció
política municipal.
• permetrem fer preguntes dels ciutadans als plens municipals.

02

Constituirem un consell de redacció municipal format, entre d’altres, per un membre de cada un dels grups representats a l’Ajuntament amb l’objectiu de garantir
la pluralitat i la qualitat de la informació pública que s’explica a través dels mitjans
de comunicació municipals: butlletí, web, xarxes socials, etc.

03

La participació ha de ser una eina habitual de la manera de governar i també
de projectes concrets. Diversos exemples recollits en aquest programa electoral són:
• l’elaboració del POUM ha d’incloure un procés participatiu.
• la reforma de la plaça de l’Església i la plaça Petita que volem tirar endavant 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
progressiva el nucli antic en una zona per a vianants és una mesura que s’ha
de consensuar amb els veïns i comerciants.
• Posarem en marxa un espai de treball on hi hagi tant l’Ajuntament com les entitats.
• Plantejarem crear un patronat d’esport municipal que tingui les entitats al centre
de la presa de decisions.

04

Posarem les bases per gestionar una part dels pressupostos a través d’un procés
participatiu.

05

Elaborarem el Reglament d’Organització Municipal (ROM), l’eina que regula les
relacions entre l’Ajuntament i els ciutadans i entitats.

06

Replantejarem la consulta de la Fira. Quan es fa una consulta ha de ser sobre temes
rellevants, amb un debat públic previ i sense preguntes dirigides.
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CONSTRUÏM LA REPÚBLICA CATALANA

01

Treballarem activament en l’àmbit local per a la construcció de la República
Catalana. Des dels municipis també hem d’estar compromesos amb aquest objectiu.

02

Complirem el contingut de la moció impulsada per Esquerra a l’Ajuntament
i aprovada de manera consensuada al desembre de 2012 per la qual substituirem
l’escut espanyol de la façana pel de Catalunya.

03

Mantindrem els cartells de “Municipi adherit a l’Associació de Municipis per
la Independència”, tal com es va cordar el 2011 en una moció a iniciativa d’Esquerra.
Trobarem un espai adequat per evitar que siguin malmesos.

04

Penjarem les estelades en un lloc significatiu de Riudoms que eviti que siguin
fetes malbé o arrencades.

05

Afavorirem les empreses i el consum de proximitat.

06

Explorarem les vies per liquidar els impostos taxes i tributs a l’Agència
Tributària Catalana, tal com va demanar Esquerra en sessió plenària d’abril de 2012.
Això ho farem seguint les indicacions que estableixi el govern de la Generalitat.

07

Treballarem per la unitat d’acció en la creació de la República Catalana
des de sla suma de les diverses sensibilitats i projectes.
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#Treballar
#Sumar
#UnPasMésEnllà

