
El comerç és clau
per tenir un poble 
viu i més cuidat 
Les últimes setmanes han obert 
cinc nous negocis a Riudoms: 
Farmaherbolis a la plaça Petita; 
Projectes Florals al carrer Sant 
Bonifaci; la immobiliària Habitat al 
carrer Dr. Fleming; la barberia En 
Lluita a l’Av. 1 d’Octubre; i el taller de 
bicis 2CC Workshop al carrer Molins 
Nous. Tot això és una bona notícia 
perquè el comerç és clau per tenir un 
poble viu i cuidat.  Hem parlat amb ells 
i és un goig veure la seva empenta. 

A més, han tornat activitats de 
dinamització econòmica que la Covid 
havia aturat. Hem gaudit de la Festa 
de l’Oli de la Cooperativa i del Mercat 
de Nadal, amb comerços i productors 
locals. De fet, aquesta revifada també 
l’hem notat entre les entitats de 
Riudoms. Volem remarcar-ho:

- els 25 anys del Club Patí d’hoquei i 
els 20 de la Colla Sardanista.
- els Premis Arnau de Palomar del 
CERAP.
- l’acte de reconeixement a Salvament 
i Socorrisme dels Amics de Riudoms.
- la tornada de la Bella Llar i els 
Jubilats, amb una nova junta.
- el nou curs de l’Esplai.
- el 25N de Dones d’Aigua i les 
activitats de La Calderera.
- la solidaritat de La Lliga contra el 
càncer, Em Dones Força i el Movember.

- la nova obra de Dramèdia Teatre.
- el concert de l’1 d’Octubre de 
Riudoms per la Independència.
- els Pastorets del  ‘Pessebre congelat’.
- els alumnes de 4rt d’ESO de  l’Institut 
venent castanyes.
-el Mercat de Nadal amb el Ball de 
Bastons, Gaudi’m, Grup Indep. d’Art, 
Colla Gegantera i Escola de Música.
- el MercArt de La Secció d’art del 
CERAP amb molts artistes locals.
- els actes de la Confraria del Beat per 
les Festes del Beat.
- Santa Llúcia amb la Banda de 
Cornetes i Timbals.
- els esports, on destaca l’amateur B 
del CD Riudoms que omple el camp 
amb un equip ple de riudomencs.

Comerços, productors i entitats, 
gràcies per donar vida a Riudoms! Pel 
que necessiteu, estem al vostre servei.
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COMERÇ I ENTITATS
GRÀCIES PER DONAR VIDA A RIUDOMS!

L’equip d’Esquerra amb oli i avellanes de 
productors de Riudoms durant el Mercat 
de Nadal: Cooperativa Agrícola, Mas 
de Santa Creu, Oli Mas La Timba, Oli El 
Freixe, Olis Mallafré, La Negreta i Cal Sec.



Tres mesos. Aquest és el període de 
temps que el reductor de velocitat 
del carrer Sant Vicenç ha estat partit 
en trossos. Massa temps. Finalment, 
s’ha arreglat. Des d’Esquerra hi hem 
insistit per activa i per passiva.

A principis d’aquest any, diversos 
veïns i també Esquerra vam demanar 
al govern municipal que actués en 
aquesta zona perquè els cotxes hi 
corren massa. El mes de juliol, l’Ajun-
tament va instal·lar un reductor, però 
era massa contundent i vam dema-
nar que es valorés de canviar-lo. De 
fet, va generar situacions de perill en 
motos, bicis, tractors, etc.

El mes de setembre, algú tip de la 
duresa d’aquest reductor es va pren-
dre la justícia per la seva mà (cosa 

que no compartim) i va arrencar-ne 
algunes parts. Novament, des d’Es-
querra vam alertar al govern perquè 
l’estat en què va quedar era perillós. 
Malgrat això, han passat tres mesos 
fins que s’ha actuat. Ara s’hi ha 
posat un reductor d’asfalt, que des 
d’Esquerra ja havíem apuntat com a 
solució. Caldrà veure com funciona el 
model escollit.

Una vegada més
reclamem que el
govern actuï 
amb agilitat
L’asfalt s’ha posat ara perquè 
l’Ajuntament estava pendent d’unes 

altres obres que es fan a Riudoms 
per poder fer una comanda gran 
d’aquest material. Això és ben 
comprensible. Ara bé, durants 
aquests tres mesos s’havia d’haver 
retirat l’antic reductor partit en 
trossos i substituir-lo per un de 
provisional. Tal com ens va dir una 
veïna: “De qui serà la culpa si un 
motorista ensopega amb un cantell 
trencat del boti boti?”. En resum, una 
vegada més reclamem que el govern
actuï amb agilitat. Pel bé de Riudoms
ens toca exigir-ho.

PD. La responsabilitat d’haver tingut 
aquest reductor de velocitat en 
mal estat durant tres mesos és del 
govern, que és qui pren les decisions. 
En cap cas és de la brigada, que fa 
una bona feina.

Tres mesos per arreglar un 
“boti boti”!
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Quan vam enviar a imprimir el butlletí (14 desembre) 
el nou reductor d’asfalt encara no s’havia pintat. I 

tampoc s’havia tret l’antic, partit a trossos.



TROBADES AMB ENTITATS
L’equip d’Esquerra treballem per ser 
al costat de la gent. I a Riudoms això 
vol dir, de manera molt especial, ser 
al costat de les entitats perquè son 
una peça clau del nostre poble. Per 
això, hem començat un seguit de 
trobades amb elles. De moment ens 
hem reunit amb una vintena i ho se-
guirem fent amb la resta. Us deixem 
algunes fotografies de les trobades.

Cooperativa Agrícola Teatre Musical Gaudi’m

Riudrum’s i Banda de Cornetes i 
Timbals de Santa Llúcia

Club Patí: secció d’hoquei

Amics de Riudoms

Amics dels Gats

Associació Cultural de Musulmans

Societat de Caçadors

Lliga contra el càncer

CERAP



Hola a totes i tots! Deixeu-me que 
comenci aquestes paraules expli-
cant-vos una conversa recent amb 
una riudomenca. Vam coincidir en un 
acte i després d’una salutació cordial 
em va fer un comentari sobre el 
nostre anterior butlletí. Segurament 
el recordareu. En aquell butlletí des 
d’Esquerra vam reclamar dues coses 
al govern municipal: que cal un Riu-
doms més endreçat i que ha d’actuar 
amb més agilitat.

El comentari deia, més o menys, 
això: “m’agrada trobar-te perquè just 
aquest matí pensava en vosaltres. 
M’he llegit el butlletí que heu fet i us 
felicito. Hi dieu coses que a alguns 
no els agradaran, però ho feu amb 
respecte. I això és molt important”. 

Quan ens vam presentar a les elec-
cions vam repetir tres conceptes: 
treballar, sumar i un pas més enllà. 
No era un simple lema electoral. 

Era la nostra manera d’explicar-vos 
com treballaríem per Riudoms. I el 
‘respecte’ de què parlava aquesta 
riudomenca va del tot lligat amb 
aquests tres conceptes. Treballar, su-
mar i un pas més enllà. Així ho estem 
fent i així seguirem.

En nom de l’equip d’Esquerra, us 
desitjo unes molt bones festes, espe-
cialment a aquells que no passeu per 
un bon moment. Una abraçada!

FER LES 
COSES AMB 
RESPECTE
RICARD GILI FERRÉ
CAP DE LLISTA D’ESQUERRA RIUDOMS

La recollida de trastos a casa i la deixalleria municipal són claus per generar menys residus i estalviar diners a l’Ajuntament. 

Hem decidit publicar aquesta informació perquè és difícil trobar-la al web i encara més al butlletí de l’Ajuntament (BIM).

· Situada just a sobre el cementiri

· Gratuït

· Hi pots portar electrodomèstics, mobles, llums,
pintures, fustes, etc. Més info a riudoms.cat

· Dimarts i dijous 16h-20h i dissabtes 10h-14h

· Te’ls recolliran a casa en un horari fixat

· Gratuït

· Contacta amb l’Oficina d’Atenció al Ciutadà:
 - riudoms.cat
     - 689 243 856
     - 977 85 03 50

Recollida de trastos i mobles vells Deixalleria municipal


