
El govern de
Riudoms pot fer
més del que fa
Riudoms acumula dificultats en 
habitatge: preus de lloguer i compra 
alts, en part per falta d’oferta; cases 
antigues per reformar; habitatges 
buits; joves que no es poden 
emancipar;  etc. És evident que tot 
això és difícil de resoldre i que els 
ajuntaments tenen eines limitades, 
però considerem que el govern 
municipal no fa prou. Per això, 
plantegem cinc propostes factibles 
de tirar endavant a curt i mig termini. 
No són solucions màgiques, però 
ajudarien que tothom que ho vulgui 
es pugui quedar a viure a Riudoms.

01 Pla Local d’Habitatge
Cal saber on som: quina és la 
demanda per llogar i comprar 
a Riudoms; quants pisos/cases 
falten; quins preus tenim i tindrem. 
I a partir d’aquí, aplicar accions. 
Malauradament, el govern de Junts 
ha rebutjat diversos cops fer un 
Pla d’Habitatge. I el que és pitjor: la 
Diputació ofereix 10.000 € per fer 
aquest Pla, però el govern no els ha 
demanat.

02 Cens d’habitatges buits
És clau saber quants habitatges 
buits tenim a Riudoms. Així es podrà 
intentar posar-los al mercat. Només al 
nucli antic, n’hem comptat uns 70. 

03 Més ajuts per rehabilitar
El govern municipal ha retallat la 
meitat dels ajuts per rehabilitar 
habitatges antics. De 30.000 €/any ha 
passat a 15.000. Cal augmentar-los.

04 Ajuts al lloguer jove
El mandat passat el govern va 
prometre 120.000 €, però mai els 
va donar. Va argumentar que era 
jurídicament difícil. Ara diu que 
demanarà un informe sobre les 
competències municipals en habitatge 
per saber què pot fer. Per què no l’ha 
demanat abans? 

05 Nous models d’habitatge
Cal impulsar models com l’habitatge 
cooperatiu o la masoveria urbana. 
A mig termini voldríem veure algun 
projecte així per evidenciar que, a 
banda de comprar i llogar, hi ha altres 
models d’accés a l’habitatge.

Més enllà d’aquests cinc punts, el que 
sí que té previst el govern municipal 
és comprar un edifici al nucli antic per 
destinar-lo a habitatge social. Costarà 
uns 76.000 € i inicialment tindria lloc 
per a una família.
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VOLEM QUE ET QUEDIS
A VIURE A RIUDOMS

Habitatge: cinc propostes realistes
Encreuament del carrer Nou amb el carrer de les Galanes



Impulsem ajuts per a la 
rehabilitació d’habitatges

Des del Consell Comarcal del Baix Camp, presidit 
per Esquerra, hem obert una oficina per gestionar 
diversos ajuts per a la rehabilitació d’habitatges. 
Són diners procedents de la Unió Europea amb 
un objectiu clar: lluitar contra el canvi climàtic i 
promoure l’estalvi energètic. Hi podeu gestionar tres 
tipus d’ajuts: 

01
Edificis de pisos sencers i habitatges unifamiliars que 
facin obres de rehabilitació per millorar l’eficiència 
energètica.

02
Pisos i habitatges unifamiliars que facin actuacions 
per millorar l’eficiència energètica. Inclou el canvi 
de finestres, de tancaments o de sistemes de 
climatització.

03
Comunitats de propietaris que vulguin redactar el 
seu llibre de l’edifici o un projecte de rehabilitació. 

Els ajuts es poden demanar fins al 31 de desembre o 
fins que s’exhaureixin els fons. L’oficina està ubicada 
a la Raval de Robuster 43 de Reus. Obre de dilluns a 
divendres de 8h a 15h i també hi podeu contactar al 
977 010 227.

AFAVORIM L’ESTALVI D’ENERGIA

70 35,6%
Són les cases i pisos deshabitats que 
aproximadament hi ha al nucli antic. En 
concret, dins la zona delimitada pels carrers 
Sant Jaume, Beat, Galanes i Arenal. Els hem 

comptat nosaltres mateixos.

És la part del salari que, de mitjana, un 
riudomenc destina a pagar el lloguer. Si el 
pis o casa on viu és de compra, dedica un 
32’1% del salari a pagar a la hipoteca. Font: 

Generalitat de Catalunya.

CONSELL COMARCAL

La presidenta del Consell, Rosa Abelló, el vicepresident Ernest Roigé 
i el conseller Ricard Gili davant l’oficina que s’ha obert a Reus.
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Des de l’Ajuntament també podem 
ajudar els pagesos del nostre 
poble. Per això, s’ha portat una 
proposta al Ple per reduir l’IBI rústic 
per a la cinquantena de pagesos 
professionals que tenim a Riudoms. 

És una petició que el sindicat 
Unió de Pagesos va fer durant les 
eleccions municipals. Des d’Esquerra 
havíem trobat una via per tirar-la 
endavant, que ja s’està aplicant en 
altres municipis. La CUP també 
ha treballat en la mateixa línia i ha 
portat una mesura concreta al Ple 
de l’Ajuntament. Per això, nosaltres 
li hem donat suport i l’hem votat a 
favor.

Es tracta de donar una bonificació 
o ajuda als pagesos professionals 
perquè puguin pagar part de l’IBI de 
les finques on cultiven. En el cas de 
Riudoms, l’ajuda cobriria un mínim 
del 50% de l’IBI rústic.

Es proposa reduir
l’IBI rústic, però
Junts ho rebutja
Malauradament, el govern municipal 
de Junts ha rebutjat la mesura. Diu 
que aplicar-la és complex i portaria 
massa feina, i que no suposaria un 
gran benefici pels pagesos.

Tanmateix, no ha aportat detalls ni 
dades concretes per justificar la seva 
negativa.

Som conscients que amb aquesta 
mesura no salvarem el sector 
agrícola de Riudoms, però es tracta 
d’un sector essencial i que pateix una 
pèrdua constant de renda des de 
fa molts anys. Per això, considerem 
que el govern de Junts podia haver 
demanat més temps per estudiar-la 
i trencar-se el cap per aconseguir 
aplicar-la. La cinquantena de 
pagesos professionals del nostre 
poble ho haurien agraït. Ells són 
els qui més i millor cuiden el nostre 
terme municipal.

Per un Riudoms que doni més 
suport a la pagesia



CONTENTS QUE 
FINALMENT LA 
PLAÇA COMENCI 
A MILLORAR
Contents de veure que la Plaça, per fi, comença a 
millorar. Des d’Esquerra ho hem reclamat repetidament 
al govern municipal perquè tenir la Plaça en condicions 
és responsabilitat seva. Ho hem portat al Ple en 
diverses ocasions, ho hem publicat en butlletins i n’hem 
fet vídeos. Finalment, hem començat a veure millores: 
s’estan arrebossant les parets laterals, s’han canviat 
rajoles trencades, s’han arreglat les escales que estaven 
més fetes malbé, s’ha millorat la il·luminació, etc. La 
brigada està fent una bona feina a la Plaça.

Ara, toca seguir pel mateix camí perquè encara hi ha 
feina per fer: hi ha restes d’antigues pilones clavades 
a terra, l’enjardinament d’alguns punts és clarament 
millorable, tenim alguns dels grans arbres de la Plaça en 
mal estat, etc. Entre tots millorem Riudoms!

RADARS PEDAGÒGICS ALS ACCESSOS

Un repte que tenim a Riudoms és la mobilitat. Per 
això, insistim en temes com la necessitat de millorar 
els aparcaments, fer voreres més amples a l’av. Pau 
Casals o reduir la velocitat on es corre més. Doncs 
bé, a l’Ajuntament hem aprovat un Pla de Mobilitat. 
Dibuixa les accions a fer els pròxims anys. Un cas 
concret: en línia amb el que hem plantejat, els propers 
mesos es posaran radars pedagògics a les entrades 
de Riudoms venint de Reus i Cambrils. Seran similars 
als de la foto. Indiquen a quina velocitat van els 
cotxes per aconseguir que corrin menys.

AMB EL PRESIDENT PERE ARAGONÈS

Treballar, treballar i treballar. Des de tot arreu. 
Per fer uns pobles i unes ciutats millors, amb 
més oportunitats i amb més igualtat. Per assolir 
la República Catalana. És el nostre ADN i el vam 
compartir ara fa unes setmanes en un acte amb 
el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la 
presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, en 
la seva proclamació com a candidata d’Esquerra 
a Reus. El nostre regidor portaveu, el Ricard Gili, 
també va ser-hi i va conversar una estona amb tots 
dos sobre els reptes que afrontem. Endavant! 


