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BENVOLGUDES RIUDOMENQUES 
I BENVOLGUTS RIUDOMENCS,

Em dirigeixo a vosaltres per fer-vos saber que seré  
el candidat a les properes eleccions municipals de 
Riudoms per Esquerra Republicana de Catalunya. 
Per mi és un honor i una responsabilitat que afronto 
amb un entusiasme immens. Vull agrair als com-
panys d’Esquerra que m’hagin fet confiança, una 
confiança que també espero guanyar-me de totes  
i tots vosaltres. 

Sempre m’he sentit compromès amb Riudoms –des 
de l’Esplai, la plataforma per salvar el arbres de Sant 
Antoni, L’Om, el CERAP, etc.– i sempre m’ha interessat 
la gestió del bé comú, que no és altra cosa que allò 
que tots compartim i que ens fa sentir part d’un poble.
He viscut a Barcelona i també una temporada a 
Londres, però aquest petit bocí de món que es diu 
Riudoms sempre tira. Mai deixaré de ser el xiquet 
de Cal Cabreret i de Cal Xambó.

Després de meditar-ho llargament, sento que tinc 
força bagatge acumulat i, per això, he decidit fer 
el pas de presentar-me a les properes eleccions 
municipals. I ho faig amb un objectiu clar: contribuir 
a portar Riudoms un pas més enllà.

Riudoms



La proposta que tenim per a Riudoms es resumeix 
en tres conceptes clau. 

01. Treballar, treballar i treballar

El primer és treballar, en majúscules. Estarem al peu 
del canó i hi estarem avui, demà, demà passat i l’altre 
i l’altre... Volem ser exemple de solvència i, per tant, 
serem exigents i responsables, amb tothom, però 
sobretot amb nosaltres mateixos.

02. Sumem tot el talent riudomenc

El segon pilar del nostre projecte és sumar. 
Som aquí per aportar i per contribuir, i ho farem en 
equip perquè considerem que les coses s’han de fer 
en equip. Hi ha un element que fa que Riudoms sigui 
com és, que sigui tan especial. I aquest element no 
és altre que la seva gent, les seves persones. Per tant, 
és imprescindible que fem xarxa entre el moltíssim 
talent riudomenc: el forner, l’enginyer, el pagès, 
l’autònom, el xarcuter, el jardiner... i les entitats, 
autèntic motor de Riudoms.

03. Anem un pas més enllà

Just ara tanquem una etapa en què a Riudoms hem 
aconseguit uns serveis i infraestructures destacades: 
el CAP, l’institut, el Casal, la biblioteca, el pavelló, 
l’escola Cavaller Arnau, etc. Però, i ara què? 
Quin Riudoms volem per d’aquí 10 o 12 anys? 
Cal arreglar aquell llum que s’ha fos, pavimentar 
aquell carrer… però sobretot hem de mirar al futur 
i decidir quin Riudoms tindrem d’aquí 10 anys.

Ara és el moment d’obrir una nova etapa. Siguem 
prudents i rigorosos, però per damunt de tot siguem 
ambiciosos. Per això, el tercer pilar del nostre pro-
jecte és molt clar: mirem al futur i portem Riudoms 
un pas més enllà!

Ni a Riudoms ni a Catalunya renunciarem a res!

El Ricard i Riudoms

El Ricard té 37 anys i una llarga vinculació amb 
les entitats i els moviments cívics riudomencs: 
• Monitor i responsable de l’Esplai del Casal: 
 les colònies, la cavalcada, l’Homenatge a la   
 Vellesa, etc.
• Soci fundador de La Calderera.
• Col·laborador de L’Om, Lo Floc i Ona Riudoms.
• Activista cultural al CERAP, on ha organitzat 
 i participat en múltiples conferències.
• Impulsor i portaveu de la plataforma ciuta-
 dana que va salvar bona part dels arbres 
 de l’ermita de Sant Antoni.
• Membre de ‘Riudoms Decideix’, plataforma   
 que el 2010 va impulsar una consulta sobre 
 la independència.
• Escolà a la Parròquia de Riudoms durant   
 diversos anys.
• Voluntari, a Barcelona, d’un programa per   
 acollir joves migrants que arriben a Catalunya  
 sense família.
• És soci del CERAP, Òmnium Cultural i l’ANC.

Vida professional

• Periodista durant més de 10 anys a RAC1, 
 la Cadena Ser i en agències de comunicació,   
 on ha fet de consultor tant per a petites 
 empreses com per a multinacionals.
• Els darrers anys s’ha especialitzat en gestió  
 d’equips de persones i de projectes, i s’ha  
 introduït en el món dels recursos humans.
• Coneix de prop l’administració pública: 
 actualment treballa a la Conselleria d’Exte- 
 riors de la Generalitat –com a cap de l’Oficina  
 de Secretaria del conseller- i anteriorment ho  
 ha fet a l’Ajuntament de Barcelona –com a   
 cap de gabinet del grup d’ERC-.
• És professor de la Universitat Pompeu Fabra   
 i doctor en Comunicació, amb una tesi doc-
 toral sobre el Procés català.
• És llicenciat en Periodisme i en Història, 
 i també ha cursat un màster en comunicació 
 i un postgrau en màrqueting digital.Mira el vídeo de presentació del Ricard Gili a:

esquerra.cat/Riudoms
i, si vols, escriu-li a riudoms@esquerra.cat

http://esquerra.cat/Riudoms

