
Aquest mes d’abril han començat les obres per 
ampliar la depuradora de Riudoms. És una obra que 
Riudoms necessita perquè la depuradora actual 
s’havia quedat petita i a l’estiu les males olors 
envaien la part sud del poble.

Aquesta ampliació és gràcies a la feina de totes i 
tots: de la Generalitat, de les gestions dels darrers 
governs municipals i també de la pressió dels veïns i 
d’Esquerra. 

Des de fa temps, des d’Esquerra hem reclamat 
que s’accelerés l’ampliació de la depuradora. De 
fet, el juliol passat, davant les fortes pudors i la 
falta de reacció per part del govern municipal, vam 
organitzar una reunió de veïns i vam portar aquest 
tema a l’Ajuntament. 

Ara, coincidint amb l’inici de les obres d’ampliació, 
hem tornat a la depuradora i hem comentat la 
situació amb alguns veïns. Tot plegat, ho podeu 
veure en les dues fotografies d’aquesta pàgina.

En definitiva, entre totes i tots, ho hem aconseguit! 
Aviat l’ampliació de la depuradora serà una realitat. 
Les obres duraran 13 mesos i costaran 3’34 milions 
d’euros. El resultat serà una depuradora que, segons 
les previsions, donarà resposta a les necessitats de 
Riudoms fins a l’any 2035. 
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AMPLIACIÓ DE LA 
DEPURADORA 

Una feina de tots!

Estem al servei de Riudoms 
i, per això, hem treballat per 
aconseguir l’ampliació de la 
depuradora. Un bon exemple 
de la feina feta són les 
reunions amb veïns que hem 
fet els darrers mesos.
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Som molts els que estem a favor 
de les energies renovables. I és 
que fer la transició energètica és 
una necessitat davant el canvi 
climàtic. A la vegada, aquesta 
transició ha de ser respectuosa 
amb el nostre territori. Per això és 
important saber què passa a Riu-
doms en aquest àmbit. Doncs bé, 
recentment dues empreses han 
demanat permís per ubicar un 
parc solar en terrenys agrícoles 
del nostre municipi. I això no ens 
pot deixar indiferents. 

Fa gairebé mig any -quan 
aquestes empreses encara no 
havien fet les seves sol·licituds- 
tant Esquerra com la CUP vam 
demanar al govern municipal 
seure, parlar i posar-nos d’acord 
sobre com ordenar la presència 
de parcs solars al nostre terme. 
L’alcalde, Sergi Pedret, va ac-
ceptar la proposta, però ja han 
passat més de cinc mesos i, de 
moment, res de res. És urgent 
seure i posar-nos d’acord!

Parcs solars a Riudoms

NO S’HAN FET ELS DEURES

Cal seure ja i posar-nos d’acord!

El terme de Riudoms s’ha de 
planificar. Diem sí als parcs solars, 
però això no pot ser un campi qui 
pugui. No podem desaprofitar 
terres d’alt valor agrícola ni 
convertir el terme en un mar de 
taques de parcs solars. 

Per això, el millor que podem 
fer és seure, parlar i ordenar. 
Planificar és la millor manera 
de fer front al canvi climàtic i 
de conservar el nostre terme. 
Cal parlar de medi ambient, 
d’agricultura i de paisatge. 

La millor manera de cuidar Riudoms és planificar

Al Ple del novembre passat, la 
CUP va presentar una moció 
sobre energies renovables. Arran 
d’aquell debat, tant Esquerra com 
la CUP vam reclamar al govern 
i especialment a l’alcalde que 
es creés un espai de treball per 
analitzar quina és la situació de 
Riudoms en aquest àmbit i com 
hem d’avançar. Des d’aleshores ha 
passat gairebé mig any i encara 

no se’ns ha convocat. Això, tot i 
que tant Esquerra com la CUP hi 
hem insistit. De fet, quan es va fer 
el Ple del novembre, encara no hi 
havia cap empresa o particular 
que hagués presentat cap 
sol·licitud per fer un parc solar a 
Riudoms. Ara bé, des d’aleshores 
ja se n’han presentat dues. Per 
tant, és urgent posar-nos a 
treballar.

A què espera el govern municipal?

1. La primera sol·licitud vol ubicar 
un parc solar en una finca entre 
la Riera d’Alforja i el Camí dels 
Matxos. Tindria 18 hectàrees. 
El 2009 ja es va anunciar una 
planta solar en aquest punt, però 
finalment no va tirar endavant.

2. I la segona sol·licitud vol posar 
un parc en una zona propera 
al nucli urbà de Riudoms. En 
concret, una mica més amunt del 
cementiri, a tocar de la carretera 
Riudoms-Les Borges. En aquest 
cas, el parc ocuparia 3’1 hectàrees.

En tots dos casos, les empreses 
han presentat la sol·licitud a la 
Generalitat, que és qui prendrà la 
decisió. Una la va entregar el 27 
de gener i l’altra el 22 de febrer. 
Aviat sabrem si els parcs solars 
es faran o no.

La decisió de si aquests parcs 
solars es poden ubicar a Riudoms 
està en mans de la Generalitat. De 
fet, la Generalitat té una regu-
lació per decidir si permet o no 
un parc. De manera resumida: els 
parcs que es volen posar en una 
zona amb un alt valor agrícola no 
s’acostumen a permetre. En canvi, 
els que van en àrees amb una 
terra menys fèrtil ho tenen més 
fàcil per tirar endavant.

Ara bé, no tot està en mans de la 
Generalitat, sinó que els municipis 
també podem marcar un seguit 
de criteris per prendre aquestes 
decisions. Ja n’hi ha que ho estant 
treballant. Algunes propostes: 
concentrar els parcs solars en 
zones properes a àrees d’ús 
industrial; també en zones on s’ha 
fet extracció d’àrids i, per tant, la 
terra ja té molt poc valor agrícola; 
prioritzar també els sostres d’em-
preses situades en polígons.

JA HI HA DUES SOL·LICITUDS DE PARCS SOLARS A RIUDOMS

Diem sí 
als parcs 
solars i 
també a 
conservar 
el terme

Històricament, els governs de Riudoms no han fet els deures. I és 
que no tenim un bon planejament urbanístic que reguli amb detall 
què i com es pot fer al nostre municipi. De fet, a Riudoms no tenim 
un POUM i funcionem amb unes normes subsidiàries del 1992, 
que s’han hagut de modificar gairebé 40 vegades. I el principal 
perjudicat de tot això és el nostre terme municipal.

La Generalitat i els municipis

Parc solar al Gironès. Foto: El Punt Avui

Hem de 
parlar 
de medi 
ambient, 
agricultura
i paisatge

Finca a la carretera Riudoms - Les Borges

Camí dels Matxos



OBRES QUE ACABEN 
SORTINT CARES

Aquest mes d’abril, han començat unes obres per 
arreglar el paviment de llambordes de tot el carrer Nou. 
Són unes obres que fa la Brigada Municipal, tal com ha 
explicat el govern local al Facebook de l’Ajuntament.

El que ens ha sobtat és que en la seva explicació, el 
govern s’ha oblidat de recordar que aquest carrer ja es va 
reformar el 2014, però que les coses no es van fer bé. Per 
això, ara ha calgut recórrer a la bona manera de treballar 
de la Brigada Municipal per solucionar aquest problema.

De fet, qui hauria d’haver arreglat els desperfectes és 
l’empresa que va reformar aquest carrer l’any 2014, però 
no ha acabat sent així. Per això, ara, cal destinar-hi diners 
de l’Ajuntament i hores de feina de la Brigada. És evident 
que les coses s’havien d’haver fet millor.

A continuació podeu veure dues fotos del mal estat en 
què estava el carrer Nou l’any 2019 i, just al costat, una 
foto de les obres que s’estan fent ara en aquest mateix 
carrer per arreglar els desperfectes.
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