
És un carrer amb
perill per a veïns,
vianants i alumnes
Ha arribat l’hora de l’avinguda Pau 
Casals. És a dir, del que tota la vida 
n’hem dit ‘la carretera’. I què vol dir 
això? Doncs que ha arribat l’hora 
de fer-hi tres coses: treure part 
dels cotxes que hi circulen; reduir la 
velocitat dels vehicles; i fer les voreres 
més amples. I com ho farem tot això? 
Amb una mesura clara: convertir 
l’avinguda Pau Casals en un carrer 
d’un únic sentit. Així ho hem proposat 
des d’Esquerra i també ho apunta el 
Pla de Mobilitat de l’Ajuntament.

L’avinguda Pau Casals és una via 
destacada per entrar i sortir en cotxe 
de Riudoms. De fet, segons el Pla de 
Mobilitat, cada dia hi passen entre 
2.000 i 3.700 cotxes. Aquesta xifra 
tan gran de vehicles genera una 
situació especialment delicada al tram 
central de l’avinguda, que és el més 
estret i que podeu veure en la foto 
d’aquesta pàgina. En concret, va des 
de la Muralla de la Font Nova i fins a 
la placeta de l’antiga bàscula.

En aquest tram s’hi acumulen 
cotxes que sovint corren massa i 
unes voreres que són clarament 
insuficients. A més, moltes vegades 
els vehicles han de pujar a la vorera 
per poder creuar-se amb furgonetes i 
autobusos sense tocar-se. 

En resum, la situació de l’avinguda 
Pau Casals no és la millor ni pels veïns 
que hi viuen ni pels moltíssims cotxes 
i vianants que cada dia hi passen. 
De fet, un bon grapat d’alumnes 
de l’escola Cavaller Arnau també la 
creuen diàriament.

Per tot plegat, cal contemplar 
seriosament eliminar un dels dos 
sentits de circulació de l’avinguda Pau 
Casals i, per tant, deixar-la amb un 
únic sentit. És una mesura viable i, per 
això, reclamem al govern municipal 
que la tiri endavant. Per fer-ho, caldrà 
retocar la circulació en d’altres carrers 
i aconseguir que més conductors 
utilitzin la variant que envolta 
Riudoms com a alternativa a creuar el 
poble per l’avinguda Pau Casals.
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ÉS L’HORA DE 
L’AVINGUDA PAU CASALS

Treure cotxes i fer-la de sentit únic



Fins fa 10 anys, l’avinguda Verge de 
Montserrat era un carrer de Riudoms 
força tranquil, però el 2013 va obrir 
portes l’edifici de l’Escola Cavaller 
Arnau. Això va suposar un canvi 
en la mobilitat de tota la zona sud 
del nostre poble, i un dels carrers 
que més ho va notar és aquesta 
avinguda. 

La conseqüència és que ara hi 
circulen molts més cotxes i vianants. 
De fet, cada dia feiner hi passen fins 
a 500 persones a peu. 

I quin és el problema principal 
d’aquest carrer? Que les voreres són 
molt estretes. 

És hora d’ampliar
les voreres que
porten a l’escola
Per tant, molts vianants acaben 
passant pel mig del carrer, sobretot 
a l’hora d’entrar i sortir de l’escola, 
que és quan s’acumula més gent 
en aquesta zona. I això no només 

succeeix a l’avinguda Verge de 
Montserrat, sinó també en un petit 
carreró que hi ha just al damunt i 
que es diu travessia del Baix Camp.

Per tant, cal passar a l’acció. I la 
mesura més clara per garantir la 
seguretat és ampliar les voreres, 
ja que tant l’avinguda Verge de 
Montserrat com la travessia del Baix 
Camp són carrers per on passen 
molts alumnes que van a l’Escola 
Cavaller Arnau. És el que es coneix 
com a itineraris escolars.

Assignatures pendents

Els regidors Ricard Gili i Arnau Salvat al pont del barri Ferrant, per on hauria de passar el passeig Germans Nebot.

1. Avinguda Verge de Montserrat
Un dels grans problemes enquistats 
a Riudoms és la situació del passeig 
Germans Nebot. Aconseguir allargar 
aquest carrer és imprescindible per 
millorar la mobilitat del nostre poble, 
sobretot de la zona sud. Permetria 
treure cotxes que ara passen 
per l’avinguda Pau Casals i per 
l’avinguda Verge de Montserrat.

A dia d’avui, només hi ha totalment 
obert un tram de Germans Nebot: és 
el que hi ha just darrera la benzinera, 
on hi ha ubicades diverses naus 

industrials. Caldria allargar el passeig 
fins a l’entrada de la urbanització 
Molí d’en Marc. 

Cal treballar 
fort per allargar 
aquest carrer
És a dir, per sota del barri Ferrant 
(on hi ha el punt més complicat) i 
també per davant l’Escola Cavaller 
Arnau i el parc de la Sort (on hi ha 
una part de la feina feta).

Allargar el passeig Germans 
Nebot no és fàcil perquè en el 
punt clau hi conflueixen diversos 
plans urbanístics que estan en 
mans privades, però cal insistir per 
aconseguir avenços. Així ho hem 
reclamat al govern municipal, que 
ha explicat que no pot obligar als 
propietaris privats a fer res si no 
ho volen. En aquest sentit, el Pla de 
Mobilitat que està fent l’Ajuntament 
no preveu que s’aconsegueixi 
allargar el passeig Germans Nebot 
durant els propers sis anys.

2. Passeig Germans Nebot

Lloc on acaba el passeig Germans Nebot, just on es creua amb la carretera de Cambrils.Alumnes pel mig de l’avinguda Verge Montserrat perquè les voreres són estretes.

La travessia del Baix Camp, un carrer on cal anar amb molta prudència.

ZONA SUD DE RIUDOMS
A la portada d’aquest butlletí hem 
parlat de l’avinguda Pau Casals. Ara 
ho volem fer de dos carrers que 

també estan ubicats a la zona sud 
del poble i que són clau per millorar 
la mobilitat de Riudoms. Es tracta de 
l’avinguda Verge de Montserrat i del 

passeig Germans Nebot. Tot i que 
són dos carrers ben diferents, tots 
dos tenen una cosa en comú: són 
una assignatura pendent. 



Per fi, després de més de 10 anys, aquest estiu es 
tornaran a posar en marxa les obres de l’Hort del 
Coques. Això vol dir que s’acabaran els diversos carrers 
que envolten aquest immens edifici, alguns dels quals 
fa anys que estan vallats i plens d’herba. Es tracta dels 
carrers Rovira, Masferrer, Sant Marc i Verge dels Dolors. 
A més, s’arreglarà l’esplanada de davant el bloc de pisos, 
on hi continuarà havent un aparcament i s’hi afegirà 
una part de zona verda. Així ho va explicar el govern 
municipal fa unes setmanes.

Un cop els carrers estiguin acabats, es podrà disposar 
del gran bloc de pisos, que va quedar aturat i que 
continua buit. Té uns 70 pisos. De moment, no hi ha una 
data concreta de quan es posaran a la venda, cosa que 
depèn del seu propietari.

Sigui com sigui, estem davant una molt bona notícia 
per Riudoms. Conscients de la seva importància, des 
d’Esquerra no hem deixat d’insistir i treballar per trobar 
una solució i, fins i tot, hem portat aquest cas a Madrid. 
Ara, estarem molt pendents que es compleixin els 
terminis i que, per fi, comencin les obres. 

Hort del Coques
S’activen les obres gràcies a la feina de tots

Però aquí no s’acaba tot. Cal seguir pendent de dues 
coses més. 

1. D’una banda hi ha famílies que van fer la paga 
i senyal d’un d’aquests 70 pisos i encara no han 
recuperat els diners. Hem parlat amb alguna d’elles i 
la xifra de diners pendents no és pas petita.

2. I d’altra banda, molts veïns del carrer Sant 
Sebastià han passat per un calvari. Cal que el govern 
municipal els tingui molt en compte a l’hora d’acabar 
tot aquest projecte, ja que fins ara han estat poc 
informats i en alguns casos se senten enganyats. 
Per exemple, cal que se’ls tingui en compte a 
l’hora de decidir la circulació dels carrers que ara 
s’acabaran, on s’ubicaran les places d’aparcament i 
contenidors, etc.

Una bona administració pública ha d’estar al costat 
de la gent. Aquesta és la manera com entenem la 
política des d’Esquerra. 

COSES PENDENTS

En vermell, els dos carrers principals que ara s’urbanitzaran.

Preguntes sobre Riudoms fetes al Senat.

Reunió del senador d’Esquerra Josep Rufà (al mig) i els regidors Teresa Basora i Ricard Gili.

Aconseguir desbloquejar la situació de l’Hort del 
Coques ha estat una feina de tots: dels veïns, del govern 
municipal i també d’Esquerra, que no hem deixat 
de pressionar i fer gestions. Potser ho recordareu: a 
principis del 2020 us vam explicar que la situació estava 
a punt de solucionar-se, però va arribar la Covid i tot va 
quedar aturat.

Ara bé, un cop va passar el punt més fort de la pandèmia, 
vam tornar a insistir. De fet, des d’Esquerra aquest últim 
any fins i tot hem portat aquest cas a Madrid. En concret 
al Senat, on companys del nostre partit han fet un seguit 
de preguntes oficials sobre edificis de la Sareb, l’empresa 
publicoprivada que és la propietària del gran bloc de 
pisos de Riudoms. Gràcies a aquestes preguntes que 
vam fer al Senat, després es van poder fer un seguit de 
gestions per desbloquejar la situació. En una de les fotos 
d’aquesta pàgina hi podeu veure dos regidors d’Esquerra 
Riudoms reunits amb el senador d’Esquerra Josep Rufà.

També hem pressionat amb insistència al govern de 
Riudoms perquè trobés una solució. Per això, en diverses 
ocasions hem portat el cas de l’Hort del Coques al Ple de 
l’Ajuntament. I, a més, hem estat en contacte continuat 
amb els veïns del carrer Sant Sebastià, que han estat 
molt afectats per tot aquest problema i que molt sovint 
han trobat a faltar informació de l’Ajuntament.

En aquest sentit, hi ha una cosa que no podem oblidar. 
La responsabilitat del que ha passat a l’Hort del 
Coques durant més de 10 anys cal buscar-la en dos 
fets: l’explosió de la bombolla immobiliària i una gestió 
clarament millorable de diversos governs de Riudoms.

HEM PORTAT EL CAS A MADRID 



APUNTS 
SOBRE
EL POUM
Tenir un POUM és imprescindible per planificar el futur 
de Riudoms: és a dir, com volem que evolucioni el nostre 
poble i fins on volem que creixi. De fet, fa anys que des 
d’Esquerra demanem aquest POUM i també que inclogui 
un procés de participació ciutadana. Sense anar més lluny, 
ho portàvem al nostre programa electoral. 

Tot i que de manera tímida, finalment, aquest mandat s’ha 
començat a posar fil a l’agulla. Com molts sabeu, des del 
desembre passat hi ha en marxa un procés participatiu 
en què la ciutadania de Riudoms pot fer aportacions 
que seran tingudes en compte a l’hora de fer el POUM. 
A continuació fem quatre apunts sobre com s’està 
desenvolupant.

1. Ús partidista 
S’han fet diversos tallers en què han participat unes 
70-80 persones, uns tallers que sobretot haurien de 
ser de tipus tècnic. Tanmateix, l’alcalde i un altre alt 
càrrec de Junts al Camp de Tarragona hi han tingut 
una presència destacada. Un exemple clar: a la sessió 
inaugural l’alcalde va dedicar la major part de l’acte 
a vendre la feina del seu govern amb titulars com 
“el poble funciona”. En canvi, del procés participatiu 
gairebé no se’n va parlar.

Carme Cros Garrido
ccros@riudoms.cat

699 741 837

Teresa Basora Gallisà
mtbasora@riudoms.cat 

648 451 270

Arnau Salvat López
asalvat@riudoms.cat

696 313 874
 

Ricard Gili Ferré
rgili@riudoms.cat

600 402 576

ELS REGIDORS D’ESQUERRA

Atenció a la dada: un terç dels 
catalans no són nascuts a Catalunya. 
I una altra dada: a Riudoms, entre els 
anys 2000 i 2010 vam tenir un fort 
creixement de població, passant de 
5.200 habitants a 6.500. Tal com diu 
un estudi del CERAP,  la principal 
causa va ser l’arribada de població 
estrangera. I durant els propers 10 
anys, el mateix estudi apunta que la 
població de Riudoms pot assolir els 
7.500 habitants, amb una taxa de 
migració anual del 10%. 

Aquestes dades evidencien que 
Riudoms és un municipi que atreu 
nous habitants. Això fa que sigui 
necessari dotar-nos d’eines per 
millorar la nostra cohesió social 

i convivència. Per això, el Ple de 
l’Ajuntament ha aprovat un paquet 
de mesures per impulsar el bon 
veïnatge entre tots els riudomencs, 
vinguem d’on vinguem. 

S’activen accions
gràcies a Esquerra
i la CUP
Ha estat gràcies a una proposta 
d’Esquerra i la CUP, que ha 
aconseguit el suport de Junts i PSC. 
Les quatre mesures que el govern 
municipal s’ha compromès a tirar 
endavant durant el proper any són 
les següents:

· Augmentar els cursos de català per 
als nous riudomencs i per als que fa 
anys que ja viuen al nostre poble o hi 
van néixer. 

· Posar en marxa un servei d’acollida 
per a nouvinguts a través de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà.

· Activar una taula intercultural on 
persones d’orígens diversos debatin 
sobre necessitats de Riudoms i 
proposin millores.

· Elaborar un Pla de convivència per 
definir les accions que cal fer per 
treballar per la inclusivitat i el sentit 
de pertinença de totes les persones 
que vivim a Riudoms.

Cohesió i convivència

2. Focus poc clar
Segons ens expliquen diverses persones assistents als 
tallers, sovint les sessions s’han convertit en una pluja 
d’idees que no tenien massa a veure amb el POUM, 
sinó que estaven relacionades amb altres qüestions de 
l’Ajuntament: sentits de carrer, IBI, participació juvenil, 
potenciar la marca ‘Riudoms’ i la seva gastronomia, etc. 
Això no és estrictament negatiu, però fa que es perdi el 
focus central del procés participatiu, que és el POUM.

3. El POUM com a excusa 
El govern municipal de Junts no hauria d’utilitzar 
l’elaboració del POUM, que s’allargarà diversos anys, 
com una excusa per justificar la seva inacció o lentitud 
en d’altres projectes que el nostre poble necessita i que 
no depenen directament de tenir un POUM. Ho diem 
perquè ja ho hem sentit en alguna ocasió i caldria que 
això no es vagi repetint.

4. Sí al POUM!
En definitiva: SÍ al POUM i SÍ als processos participatius! 
Quan fa anys ningú parlava del POUM ni el reclamava, 
des d’Esquerra ja ho fèiem. Per això mateix, des de 
l’equip d’Esquerra farem un seguiment continuat 
d’aquest projecte i, quan sigui el moment, totes les 
aportacions que siguin necessàries. Encara que aquest 
és un projecte que pot semblar gris i complex, té una 
gran importància per definir el futur del nostre poble.



A PROP TEU! Riudoms

Concentració per la pau i en suport a Ucraïna

8M: acte de la Bella Llar i l’Ajuntament al Casal Amb l’Amateur B del CD Riudoms, campions de lliga!

Visita al Club Riudoms Trail Trobada amb la Colla sardanista Roses de Tardor

Amb Quim Forn en la visita als Avis per la LlibertatJunqueras i Ricard Gili en una visita al Baix Camp

8M: concentració per visibilitzar l’endometriosi


