
La menstruació, la menopausa i els dolors i dificultats 
que generen segueixen sent un tabú. Dos exemples: 
tacar-se els pantalons per la regla encara fa vergonya; 
els forts dolors de la regla o els efectes de la 
menopausa poden fer que no puguis anar a la feina o a 
l’institut, però moltes dones ho viuen amb patiment. 

Ja n’hi ha prou! No ens hem d’amagar de res! Per això, 
des d’Esquerra hem fet diverses propostes per fer 
visibles la menstruació i la menopausa, i també per 
garantir els drets de les dones. Les hem portat al Ple 
de l’Ajuntament i s’han aprovat totes. Estem orgulloses 
d’haver liderat aquest camí. 

1. Campanya per trencar tabús
Es farà una campanya per trencar tabús sobre la regla 
i la menopausa. Inclourà xerrades i distribució de 
material informatiu en instituts i entitats locals, per 
exemple de productes com la copa menstrual. També 
es penjaran cartells arreu de Riudoms per fer visibles 
aquestes realitats. Hem de fer una campanya ben 
potent! 

2. Compreses en equipaments públics
Abans que acabi aquest any, diversos equipaments 
públics de Riudoms tindran compreses i tampons per 
a persones que les necessitin davant una situació 
d’urgència. Seran gratuïtes. Els equipaments tindran 
una enganxina a l’exterior per tal que la ciutadania ho 
sàpiga.

3. Permís retribuït 
Una de cada 10 dones pateix dolors molt forts 
durant la regla i això fa difícil que puguin anar a la 
feina. El mateix pot passar amb la menopausa. Per 
això, l’Ajuntament s’ha compromès que aviat les 
treballadores del consistori que pateixin aquestes 
situacions puguin agafar un permís retribuït de 8 hores 
al mes. A dia d’avui, aquest permís no existeix. Aquest 
és un camí que, tard o d’hora, farà tota la societat i que 
ja estan fent altres municipis, com ara Girona. 
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A RIUDOMS
TRENQUEM TABÚS 

Fem visible la menstruació i la menopausa

Els regidors d’ERC davant l’institut amb imatges que trenquen tabús



No cal ser un expert per veure que 
a Riudoms tenim un problema amb 
l’habitatge: falten vivendes per llogar 
i comprar; també tenim un problema 
amb els molts pisos buits a mans de 
bancs i grans empreses; i a això cal 
afegir-hi la situació de vulnerabilitat 
de determinades famílies.

La millor manera d’enfocar aquest 
problema és globalment. És a dir, 
tenir una bona visió general i decidir 
accions concretes que cal posar en 
marxa. I per aconseguir-ho cal tenir 
un Pla Local d’Habitatge, una eina 
que ja tenen molts municipis i que 
des d’Esquerra també hem reclamat 
insistentment per a Riudoms. 
Malauradament, els governs de 
Junts-PdCat s’han negat a tirar-la 
endavant.

La Diputació dona fins a 10.000 €
Doncs bé, ara ja no hi ha excusa. 
La Diputació de Tarragona acaba 
d’aprovar uns ajuts per tal que els 
municipis puguin fer Plans Locals 
d’Habitatge. Riudoms podria aconse-
guir fins a 10.000 euros per fer el Pla. 

La subvenció es podia demanar 
fins al 4 de juny per tenir el Pla 
fet aquest 2021. De moment, però, 
no ens consta que l’Ajuntament 
de Riudoms hagi fet la petició. En 
tot cas, l’Ajuntament també pot 
començar a fer el Pla ara mateix 
i l’any que ve ja demanarà la 
subvenció. Allò important és que 
apretem l’accelerador en matèria 
d’habitatge. No podem esperar més.

Una prioritat d’Esquerra
Des de fa dos anys, la Diputació està 
liderada per Esquerra, que és qui ha 
impulsat aquesta nova línia d’ajuts 
per fer Plans Locals d’Habitatge. Són 
uns ajuts que fins ara no existien.

Ja no hi ha excusa!

COMPRAR PISOS PER FER 
HABITATGE SOCIAL

Necessitem un Pla Local d’Habitatge

Fa unes setmanes, l’Ajuntament va anunciar que ha firmat un conveni 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Això permetrà que 
l’Ajuntament pugui comprar pisos i/o edificis per destinar-los a famílies 
vulnerables. En això també cal apretar l’accelerador. Hi ha diversos 
edificis a Riudoms que podrien ser una bona opció, com per exemple 
el que surt a la fotografia d’aquesta pàgina, situat on hi havia l’antiga 
bàscula (cantonada de l’Avinguda Pau Casals amb el carrer Francesc 
Macià).

De fet, si l’Ajuntament de Riudoms compra pisos o un edifici sencer, 
també es pot beneficiar d’una altra línia d’ajudes de la Diputació de 
Tarragona que dona per crear, rehabilitar i millorar la qualitat de 
vivendes.

La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, visita Riudoms

La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, va ser a Riudoms el 8 de maig. 
Amb els regidors d’ERC van parlar de temes d’habitatge i van visitar l’edifici 
que surt a la foto i està deshabitat. Seria una opció per tal que l’Ajuntament 
el compri i dediqui a pisos socials. Està situat on hi havia l’antiga bàscula.



Fa més de mig any que Esquerra va 
reclamar al govern municipal que calia 
seure i posar-nos d’acord sobre com 
ordenar la presència de parcs solars a 
Riudoms. L’alcalde, sense massa il·lusió, 
ho va acceptar. Però ha passat mig any 
i res de res. Per això, en el Ple d’aquest 
mes de maig, Esquerra i la CUP vam 
portar una moció amb aquest objectiu: 
reunir-nos i posar-nos a treballar tots 
els grups polítics abans d’un mes. 
L’alcalde va dir que sí, que aquest cop 
sí que ens convocarà. Esperem que 
sigui així. Cal agilitat i valentia. Des 
d’Esquerra diem SÍ als parcs solars i 
també diem SÍ a conservar el terme 
de Riudoms. Per poder combinar una 
cosa amb l’altra, cal seure i prendre 
decisions.

Zona damunt el cementiri on s’ubicarà un parc solar

Cal agilitat 
i valentia

Tot el nostre suport a les jugadores del CD Riudoms

Enhorabona, CD Riudoms!

El CD Riudoms ha tancat una temporada d’èxit. Era la primera vegada amb un equip femení a Primera Nacional i ha 
aconseguit acabar setè. Per tant, seguirem tenint l’equip de futbol femení de la demarcació de Tarragona que juga en una 
categoria més alta. Això és un èxit per Riudoms, pel club i per seguir potenciant l’esport base femení. 

Precisament, amb aquest objectiu, des d’Esquerra Riudoms vam fer gestions per aconseguir que la Diputació donés 
suport econòmic al club. I així ha estat. De fet, el 8 de maig, la seva presidenta, la Noemí Llauradó, va ser a Riudoms per 
veure un partit d’aquest equipàs i saludar les jugadores personalment. Al final ens vam fer una fotografia de grup. Bravo, 
jugadores!

D’altra banda, en l’anterior butlletí us vam explicar que ja hi havia dues 
empreses que havien demanat d’instal·lar un parc solar a Riudoms. Doncs bé, la 
Generalitat ha acceptat el més petit (de 3’1 hectàrees), que s’ubicarà una mica 
més amunt del cementiri. Per contra, ha rebutjat l’altre (de 18 hectàrees) i que 
havia d’anar a tocar de la Riera d’Alforja perquè es volia instalar en unes terres 
d’alt valor agrícola, que la Generalitat diu que cal preservar.



LA PLAÇA
NO POT ESPERAR

La plaça de l’Església i la plaça Petita són un orgull per 
Riudoms. Tanmateix, tots estarem d’acord que la Plaça 
(per dir-ho en majúscules) fa anys que no passa per 
un bon moment: hi ha punts deteriorats i s’hi han fet 
actuacions que li han fet perdre encant.  De fet, la Plaça 
necessita una reforma a fons i, per això, des d’Esquerra 
ho vam proposar al nostre programa electoral. 

Ara bé, mentre no arriba aquesta reforma a fons, el 
govern municipal no es pot quedar de braços plegats. 
Fa uns dies, una persona va caure a la plaça Petita per 
una rajola aixecada i després ha calgut córrer a arreglar 
diverses rajoles en mal estat. Us deixem algunes imatges 
de diversos elements de les places i els porxos que cal 
millorar i us les expliquem:

Posar una barana a les rampes d’accés als porxos 

que no en tenen i també una pilona per evitar que 

els cotxes hi aparquin davant. Algunes pilones han 

desaparegut i han quedat ferros i forats plens d’herba.

Pintar un pas de vianants a les escales que van de la 

plaça Petita als porxos. Són les úniques de totes dues 

places que no tenen un pas de vianants.
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Instal·lar senyals de circulació per deixar clar el sentit de 

trànsit al voltant de les places. Un exemple: quan s’accedeix 

a la plaça Petita venint del carrer Sant Isidre no queda clar 

quin sentit cal seguir.

Instal·lar un ‘Cediu el pas’ i també un mirall de trànsit quan 

s’entra a la plaça Petita venint del carrer Gaudí. Hi havien 

estat, però han desaparegut.
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