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"CAL SER 
PERSISTENTS I 

INSISTENTS PERQUÈ 
CERTS TEMES NO 

QUEDIN ENCALLATS. 
I AIXÒ ÉS EL QUE 
INTENTEM FER"

Com veus la tasca del govern en el que 
portem de mandat?

És un govern continuïsta, amb les po-
lítiques i la manera de fer. A la vegada, 
però, és un govern que ha perdut agili-
tat i eficàcia. És una sensació que ens 
comenta la gent, que ens atura pel car-
rer, i la percebem nosaltres. No pot ser 
que un reductor de velocitat com el del 
carrer de Sant Vicenç estigui tres mesos 
partit en trossos fins que s’arregli, amb 
la perillositat que això genera. Qualse-
vol motorista o ciclista podria entre-
bancar-se i caure. Pot semblar un tema 
molt menor, però per nosaltres és un 
exemple d'aquesta falta d'agilitat. Segu-
rament la millor opció era posar-hi un 

Amb quatre regidors, Esquerra és el partit de l’oposició amb més 
representació al plenari. El seu líder, Ricard Gili, posa de relleu el 
tarannà constructiu del seu equip: “No som de la crítica fàcil, quan 
convé i considerem ho fem, amb respecte”. Del govern actual, en 
destaca que ha perdut múscul, i que li caldria “posar-se les piles”

Reunió de veïns organitzada per Esquerra durant l'episodi de males olors de la depuradora l'estiu de 2020.  
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“EL GOVERN 
MUNICIPAL ÉS 
CONTINUÏSTA, AMB 
LES POLÍTIQUES I 
LA MANERA DE FER, 
PERÒ HA PERDUT 
AGILITAT I EFICÀCIA”

“HEM VIST A JUNTS FENT 
OPOSICIÓ DE L'OPOSICIÓ: 

QUE SI COPIÀVEM I 
ENGANXÀVEM, QUE SI 
POSÀVEM OBSTACLES, 

FINS I TOT HI HA QUI HA 
FET BURLA DE LA NOSTRA 

MÀ ESTESA”

reductor d'asfalt, però mentrestant pots 
treure el que està destrossat i posar-ne 
un de provisional. Més exemples: da-
vant de la Farmàcia Cepero hi ha un fo-
rat a terra des de fa dos o tres mesos. Al 
costat del CERAP hi ha una vorera molt 
estreta plena d'arena. Algú ha de donar 
l'ordre que es netegi. O a l'entrada del 
Barri Ferrant, hi ha quatre o cinc me-
tres quadrats de vorera feta malbé, i fa 
anys que dura. O les quotes de les en-
titats esportives: hi ha un acord de ple-
nari el 2020 que diu que es reduiran les 
quotes de les entitats que fan ús de les 
instaŀlacions municipals. Estem a 2022 
i aquest acord no s'ha executat. Deter-
minades prioritats no es tenen clares, 
i per això parlem de manca d'agilitat 

i d'eficàcia. Davant de tot això, el que 
creiem és que cal ser persistents i in-
sistents perquè certs temes no quedin 
encallats. I això és el que intentem fer.

Quins creus que han estat els encerts 
més grans, de moment, d’aquest 
govern?

Un és l'ampliació de la Guàrdia Urba-
na, que s'acaba d'acordar. Ara hi ha 11 
agents i passaran a 13. És un tema que 
hem insistit molt des d'Esquerra, som 
els únics que ho portàvem al programa 
electoral i que vam presentar una mo-
ció a principi de mandat demanant de 
fer un estudi sobre els beneficis d'am-
pliar el cos. Ara ho porta el govern al 
pressupost i evidentment ho aplaudim, 
perquè ho hem defensat. També estem 
molt d'acord amb la guia de negocis. 
Ara mateix és una pàgina web, un di-
rectori online. Potser en algun moment 
permetrà fer la venda online: tant de 
bo sigui així i hi hagi comerços que s'hi 
animin, perquè l’eina ho permet. I un 
tercer exemple: la Fàbrica dels Regals. 
És el primer cop que es fa a Riudoms i 
ha tingut molt bon resultat, les cues així 
ho manifesten. Felicitats sobretot a la 
regidora Verònica Torres.

I quin ha estat l’error més important?

No sé si diria un error, però tornaria 
a parlar de la manca d'agilitat. A part, 
també hi ha alguns projectes que a no-
saltres ens generen dubtes. Com el de 
25.000 euros a una zona de pícnic al 
camp de futbol vell. Ara mateix no ho 
veiem prioritari. O la famosa pista de 
tennis, que tindrà un pressupost de gai-
rebé 100.000 euros. No estem en con-
tra de la pista, estem a favor de l'esport 
base, però una pista pot valdre entre 
30.000 i 40.000 euros. Calia plante-
jar una alternativa. Nosaltres hauríem 
destinat aquests diners d’inversions a 
comprar maquinària de neteja o a pre-
parar la reforma d'alguns carrers de 
cara al proper mandat: la Muralla de 
Font Nova, els carrers de Sant Vicenç i 
de Sant Julià...

Heu notat una millora en la 
transparència i la relació amb l’oposició, 
com va prometre el nou govern?

Aquest govern compleix amb una cer-
ta cortesia. Tenim una Junta de Porta-

veus, abans de cada ple ens reunim i el 
govern ens avança temes que portarà 
al plenari. No és la panacea: acabem 
d'aprovar el pressupost de 2022 i ningú 
ens en va informar fins que vam rebre 
una notificació electrònica dient que es 
feia el ple més important de l'any i que 
s'hi portaven els números del següent. 
És cert que l'alcalde està disponible si 
vols parlar qualsevol cosa amb ell, el 
pots trucar o demanar una trobada. No-
saltres som gent constructiva, no som 

de la crítica fàcil. En dos pressupos-
tos ens hem abstingut i el tercer l'hem 
votat a favor: l’any passat, en ple con-
text de covid, vam pensar que, encara 
que aquell pressupost no ens acabava 
d'agradar i li vèiem clares mancances, 
per empatia i responsabilitat havíem 
de votar-hi a favor. I al llarg del mandat 
hem fet molts oferiments, desenes i de-
senes. A l'inici de la pandèmia ens vam 
oferir, perquè hi ha una regidora d'Es-

querra que és metgessa i una que és 
treballadora social: la Teresa Basora i la 
Carme Cros. No se les va tenir en comp-
te per a res. Tampoc per al projecte de 
la Bona Brossa. A banda dels membres 
del govern, hi ha dos consellers comar-
cals a l'Ajuntament: el regidor del PSC, 
el Jose, i jo mateix. Ens vam oferir, i no 
se'ns ha tingut en compte. Pel tema dels 
carrers i de les voreres hem dit: "Ei go-
vern, si no arribeu a veure tots els ra-
cons del poble, nosaltres podem fer un 
bon seguiment". No se'ns ha dit res. I 
així, molts i molts temes.De fet, a prin-
cipis de mandat el 2019 li vam proposar 
a l'alcalde de reunir-nos per parlar dels 
grans temes de mandat, i li va semblar 
bé. Era el 2019, i vam quedar per princi-
pis de 2020. Dos anys després, aquesta 
reunió no s'ha fet mai. I jo li he recor-
dat, abans que esclatés la pandèmia. 
Per tant, hi ha una cortesia que no va 
més enllà. És més, hem vist com des de 
Junts no se n'han estat d'atacar a l'opo-
sició en general i a Esquerra en parti-
cular. Hem vist a Junts fent oposició de 
l'oposició: que si copiàvem i enganxà-
vem, que si des d'Esquerra posàvem 
obstacles als veïns i a l'Ajuntament, fins 
i tot hi ha qui ha fet burla de la nostra 
mà estesa.

Com ha canviat la pandèmia les 
expectatives per aquest mandat?

Aquest és un mandat evidentment 
marcat per la pandèmia. Però potser la 
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Ricard Gili durant l’entrevista per L’Om.  
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“LES DIFAMACIONS I 
CORTINES DE FUM QUE 
ALGUNS VAN INTENTAR 

CREAR VAN GENERAR UNA 
TENSIÓ QUE TAMPOC VA 

FER CAP BÉ AL MUNICIPI”

“ENTENC QUE ALGÚ 
PUGUI PENSAR QUE HI HA 

UNA COMPETICIÓ A LES 
XARXES SOCIALS, PERQUÈ 
FINS ARA POTSER NOMÉS 

HO FEIEN UNS”

gent no és prou conscient que la gran 
majoria d'administracions han man-
tingut les seves grans xifres. Acabem 
d'aprovar el pressupost pel 2022, de 
7.540.000 euros, amb un pla d'inver-
sions de gairebé 1.000.000 d'euros. 
Aquestes xifres són gairebé idèntiques 
a les dels últims anys, fins i tot superiors 
a algun any prepandèmic. Per tant, la 
pandèmia ha obligat a readaptar-nos a 
tots, però l'Ajuntament com a institució 
manté el seu múscul. No hauríem d’uti-
litzar la pandèmia com a excusa per no 
fer certes coses rellevants, perquè el 
govern continua tenint múscul econò-
mic per tirar endavant en les necessi-
tats de Riudoms.

És molt diferent la tasca de regidor a 
com te l’imaginaves?

S'assembla bastant al que pensàvem 
que seria. Qui es fa regidor és perquè 
s'estima el seu poble i està pendent tot 
el dia de com el pot millorar. Suposo 
que als membres del govern també els 
passa, però als d'Esquerra, que hem 
treballat per ser al costat dels riudo-
mencs, la gent ens atura pel carrer. 
Hem tingut clar des del primer mo-
ment, que havíem d'estar al costat de 
la gent, i hem treballat en aquesta línia. 
Un exemple van ser les reunions que 
vam fer amb els veïns per tot Riudoms 
el setembre i octubre passat: un total de 
set trobades, on van venir més de 200 
persones. Vam quedar molt satisfets, 
fins i tot sorpresos, de l'afluència de 
gent i de les aportacions que es van fer. 
Un altre exemple: l'estiu del 2020, quan 
hi va haver un episodi de mala olor a 
la depuradora. El govern es va posar de 
perfil. Hi havia centenars de persones 
que no sabien què passava, i nosaltres 

vam decidir muntar una reunió de ve-
ïns. Van venir 70 persones. No van venir 
per Esquerra, sinó perquè algú s'havia 
posat de perfil i no els donava la infor-
mació que necessitaven, no sabien què 
els passava. Allà vam explicar d'on ve-
nia la situació, i es va fer la pressió per 
trobar una solució temporal.

De què us sentiu més satisfets d'haver 
pogut aportar, com a grup de l’oposició?

De l'ampliació de la Guàrdia Urba-
na que comentava abans. També d’un 
tema més recent: nosaltres hem insistit 
en arribar a acords amb els propietaris 

dels solars privats que s'utilitzen com a 
aparcament, i finalment hem aconse-
guit desencallar una d'aquestes situaci-
ons: al solar del carrer dels Avellaners, 
on hi aparca molta gent i la vorera està 
completament malmesa. S'ha fet un 
acord amb els diversos propietaris dels 
solars i en els propers mesos veurem 
com es dignifica aquella entrada i una 
mica el solar. Un dels propietaris ens 
deia: "Em sembla que si no hagués es-
tat perquè vosaltres heu apretat, això 
no s'hauria fet". També estem satisfets 
del que comentava abans de la depu-

radora. Estic orgullós d'haver convocat 
una reunió, que la gent hagi pensat que 
era útil i que haguem aconseguit una 
solució temporal.

Pot fer la sensació que en ocasions 
Esquerra es fa seva l'acció del govern 
municipal. És així, us feu vostra la feina 
dels altres?

Nosaltres no signem els acords per a les 
obres perquè no estem al govern, però 
sí que podem insistir a reclamar certs 
projectes i, si aquests tiren endavant, 
podem dir: "Ep nosaltres hi hem insis-
tit, ho hem reclamat, en aquest mandat 
i històricament des d’Esquerra". També 
ens fem nostres aspectes molt trans-
versals. Un exemple: fa poques setma-
nes es va fer el Mercat de Nadal. Tots 
hem d'estar a favor del mercat, on hi ha 
el comerç local. Qualsevol persona del 
govern hauria de voler que els seus re-
gidors defensessin a ultrança el mercat, 
independentment del color polític.

Durant aquest mandat s’està fent un ús 
molt més intensiu de les xarxes socials. 
A vegades sembla que s’hagi convertit 
en una competició per veure qui penja 
la foto abans, arribant a situacions 
en les quals s’ha anat a llocs només a 
fer una foto i marxar o a posar fotos 
antigues. Creus que és positiu? 

La política municipal tracta sobretot 
d’estar al costat de la gent, i en això hi 
té molt a veure explicar-se, ser propers 
i marcar prioritats. Nosaltres utilitzem 
força les xarxes socials, i ho seguirem 
fent, polint coses si cal. Entenc que algú 
pugui pensar que hi ha una competició, 
perquè fins ara potser només ho feien 
uns. Però nosaltres treballem per millo-

rar Riudoms i estem atents a què passa 
com els que més. Ho fem i ho seguirem 
fent amb aquesta voluntat de ser pro-
pers, no amb voluntat exhibicionista.

No creus que tanta informació pot 
acabar saturant a l'usuari?

Jo vinc del món de la comunicació, i 
sé que el sobreexcés no és bo. Perso-
nalment no crec que siguem un spam. 
I sempre fem la reflexió de si una cosa 
val la pena publicar-la o no.

Per què moltes d’aquestes publicacions 
passen pel vostre perfil personal i no 
pel d’Esquerra?

Jo crec que al perfil de partit s'hi ha 
de penjar allò més institucional. Quan 
hi ha una inauguració d'una nova bo-
tiga o comerç, si ho pengem des d'un 
perfil d’Esquerra pot semblar que el 
partit dóna suport a aquell negoci i no 
a un altre. Intentem mantenir una cer-
ta distància entre allò públic i privat: 
en aquest cas, un negoci privat. Quan 
nosaltres anem a l'obertura d'un nou 
establiment, hi anem com a regidors i 
ho pengem als nostres perfils, però no 
ho veuràs al butlletí d'Esquerra perquè 
intentem fer aquesta distinció.

Quan hi va haver la polèmica per la 
vacunació de l’alcalde Sergi Pedret, 
a les xarxes socials es van publicar 
acusacions que apuntaven Esquerra 
d’haver volgut filtrar aquesta 
informació als mitjans de comunicació. 
Era certa aquesta acusació?

Nosaltres vam fer un comunicat molt 
clar dient que no s'hi valia difamar. Qui 
s'havia vacunat era una determinada 
persona, i no es tractava de fer córrer 
una cortina de fum per centrar l'aten-
ció cap a una altra banda. Dies després 
al Sergi li vaig comentar tres coses, en 
una reunió amb els quatre portaveus on 
ell també hi era. Que no li desitjava el 
mal tràngol pel que segurament estava 
passant ell i el seu entorn. Que podia 
arribar a entendre com la seqüència 
dels fets va fer que s’acabés vacunant. 
Per això nosaltres no vam sortir a car-
regar amb duresa contra l’alcalde. Però 
ja ho va dir l’actual conseller Argimon: 
havia estat un error fer-ho perquè com 
a càrrec públic no era el millor exemple 
que caldria donar. I que em semblava 

indignant que des d’un determinat en-
torn polític s’hagués difamat la profes-
sionalitat i la llarga carrera d’una met-
gessa i a mi mateix. I que ja n’hi havia 
prou.

En l’entrevista que a l’alcalde en l’últim 
número de L’Om he vist que ell explica 
que el ressò mediàtic d’aquell cas va fer 

mal al municipi. Hi estic d’acord, i afe-
giria que les difamacions i les cortines 
de fum que alguns van intentar crear 
van generar una tensió que tampoc va 
fer cap bé al poble.

Com veus la tasca dels grups de 
l'oposició?

Crec que això ho ha de dir la gent. No-
saltres tenim una relació molt cordial 
amb tots, tant amb el govern com amb 
l’oposició.

Et veus com a alcalde, d'aquí a un any i 
mig?

Seria absurd que et digués que no tre-
ballem per liderar Riudoms. Som un 
equip fort, transversal, que representa 
diverses sensibilitats, que ha crescut i 
segueix creixent malgrat la pandèmia. 
Venim aquí a millorar Riudoms, i això 
es fa principalment des del govern.

Què hauria de canviar perquè d'aquí a 
final de mandat, el govern aprovi amb 
nota la legislatura?

Que es posi les piles, perquè en deter-
minats temes no els veiem. Abans par-
làvem d’una vorera, d’un clot... Si aga-
fessim els exemples que hem dit abans i 
uns quants més, no són tantes hores de 
feina. De fet, segurament són poques. 
Es tracta de donar les ordres adequa-
des i prioritzar determinats temes. En 
una empresa seriosa això no passaria, 
i si passés, es demanarien responsabi-
litats. Nosaltres tenim aquesta feina, i 
per això ens va votar la gent, per això 
ho posem amb tot el respecte del món 
en un butlletíx


