
Alertem d’allò que
està malament
i també proposem
solucions
En aquest butlletí hi trobareu una 
trentena de punts de Riudoms en mal 
estat. Voreres fetes malbé, camins 
amb molts clots, carrers sense pintar, 
el deteriorament de la Plaça, arena 
acumulada durant molt de temps en 
un lloc delicat, etc. Per descomptat 
que és normal que hi hagi problemes 
d’aquests, però des de fa temps 
considerem que s’acumulen. No 
estem davant una cosa puntual. Per 
responsabilitat, cal posar-hi el focus i 
plantejar solucions.

De fet, fa mig any ja vam fer un 
butlletí reclamant un Riudoms més 
endreçat, que recollia un grapat de 
punts per millorar. Així ens hi havíeu 
insistit molts veïns. Ha passat el 
temps i bona part segueixen per 
resoldre. Alguns els hem tornat a 
posar en aquest butlletí, però la 
majoria són nous. I és que el que 
ens fa estar alerta no és un cas 
concret, sinó la suma de tots ells. Això 
evidencia el que fa una temporada 
que se sent a dir: el govern municipal 
ha perdut agilitat.

Dos exemples que trobareu en aquest 
butlletí: com pot ser que al voltant 
de la plaça Petita hi hagi ferros 
d’antigues pilones clavats a terra 
des de fa anys? Com pot ser que en 
un lloc amb voreres estretes i molt 
trànsit com l’avinguda Pau Casals faci 
mesos que hi hagi arena acumulada 
en un tros de vorera a tocar del 

CERAP? Estem parlant de seguretat!
A més, les fotos que hem posat en 
aquest butlletí no són de racons 
inòspits, sinó de llocs cèntrics o de 
pas. I tampoc ens hem fixat només en 
petites coses, sinó també en aspectes 
que podríem qualificar de ‘grans’, 
com els vinculats a la seguretat dels 
vianants o a la mobilitat pels camins 
del terme.

Precisament, un dels elements 
destacats que trobareu en aquest 
butlletí és la degradació que els 
últims anys ha patit el punt més 
cèntric i emblemàtic del nostre poble: 
la plaça de l’Església i la plaça Petita. 
Per frenar aquest deteriorament, hem 
plantejat un Pla de Manteniment 
global de totes dues places. I és que 
no ens limitem a dir que una cosa està 
malament, sinó que també plantegem 
solucions. Millorem Riudoms entre 
tots!
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MILLOREM RIUDOMS
ENTRE TOTS

Les coses petites i també les grans

Vorera inutilitzada per l’arena Degradació de la Plaça Rajoles fetes miques



A Riudoms, hi ha un bon grapat de voreres en mal estat
o clots en carrers. És comprensible que hi pugui haver
alguns problemes d’aquest tipus. Passa al nostre poble
i en molts altres. Ara bé, el que no és tan comprensible
són situacions que fa massa que duren, fins i tot
anys, i que estan en punts especialment delicats.

Per exemple, zones per on passa molta gent cada dia, 
llocs freqüentats per nens i joves com la llar d’infants o 
el pavelló, o llocs com un pas de zebra. Encara que no es 
pugui arreglar tota una vorera o carrer, sí que s’han de 
fer uns mínims arranjaments que garanteixin la seguretat 
de tothom. I fer-ho amb agilitat.

Forats on no toca
CAL SER ÀGILS A L’HORA D’ARREGLAR-LOS

Davant la llar d’infants Al mig d’un pas de zebra de l’Av. Pau Casals

Davant un pas de zebra de l’Av. de Reus A tocar del pavelló i l’institut

Passatge al darrera de l’església Davant un pas de zebra de l’Av. de Reus



Les darreres setmanes hem recorregut la majoria 
dels camins del terme municipal de Riudoms, per on 
passen pagesos, propietaris de masos o persones que 
simplement fan esport. Bona part d’aquests camins 
estan en bones condicions, però d’altres necessiten 
un manteniment urgent. El cas més clar és el camí de 

Castellvell (va de Riudoms a Reus) ja que té molts forats 
i alguna zona on el paviment ha saltat completament. 
També cal actuar al camí del Burgar (que va de Riudoms 
cap a Cambrils) i al de la Font del Ros (que porta a la 
depuradora municipal). Us deixem algunes fotografies 
que així ho evidencien.

Camins en mal estat
CADA DIA ELS UTILITZEN MOLTES PERSONES

Camí de Castellvell

Camí del Burgar

Camí de la Font del Ros



Millorar la neteja i 
el manteniment

I LES FONTS ANTIGUES? L’Ajuntament acaba de fer dues fonts noves: una a la Palmera (que és la de la foto de 
l’esquerra) i l’altra anant cap a la riera de Maspujols, a tocar de l’edifici de la Cooperativa. A primera vista, és una 
bona mesura. De fet, la feina de la brigada ha estat molt bona. Ara bé, sorprèn que es facin fonts noves, però que el 
govern municipal no es cuidi de les altres fonts que ja hi ha a Riudoms i que tenen molts més anys. Un exemple molt 
clar és la font que hi ha a tocar del carrer Major i que podeu veure a la foto de la dreta. Però n’hi ha més que caldria 
millorar, tal com hem explicat darrerament a les nostres xarxes socials: la font del parc infantil del Molí d’en Marc, la 
font que hi ha a tocar de l’Hort del Coques, la de plaça dels Gegants amb el desguàs taponat, etc. 

AVINGUDA PAU CASALS
Fa sis mesos ja vam publicar una foto 
d’aquest lloc, però tot segueix igual. 
No pot ser que tinguem una vorera 
plena d’arena en un punt tan delicat 
com l’antiga carretera. Les voreres ja 
són prou estretes com per tenir-les 
així. Cal actuar-hi!

PLAÇA DELS GEGANTS
El mes de març i durant quatre o cinc 
dies la plaça dels Gegants gairebé 
no es va netejar i va acumular força 
brossa. I el mateix va passar en dates 
similars al carrer del costat, el Joan 
Miró. Diversos veïns i comerços se’n 
van queixar.

AVINGUDA MONTBRIÓ
Una foto d’aquest lloc ja la vam 
publicar fa sis mesos, però tampoc 
s’hi ha fet res. De fet, ara encara hi 
ha més arena. I just davant d’un pas 
de zebra i d’un edifici que per Nadal 
va acollir ‘La fàbrica dels regals’. Tant 
costa netejar-ho?

Nova font a la Palmera Font al costat del carrer Major

SÍ NO



La Plaça és el cor de Riudoms. S’ha de reformar, 
però això trigarà uns anys. Mentrestant, cal aturar la 
degradació dels últims anys. Ho hem reclamat diverses 
vegades, però no hem vist una acció decidida del govern 
municipal. Per això, hem fet una nova proposta: un Pla de 
Manteniment global. Inclou 15 accions que no tenen un 
gran cost (les podeu llegir al nostre web). 

El govern de Junts hi ha votat en contra afirmant que
ja fa coses per aturar la degradació. Certament, des que
hem fet la nostra proposta, ha anunciat que millorarà la
il·luminació de la Plaça i que hi restringirà el trànsit els
diumenges. També ha canviat algunes rajoles. Potser
ja ho tenia previst des de fa un temps, però és evident
que la Plaça ha arribat a una situació límit.

I la Plaça?

Mentre no es fa una 
reforma a fons, 
cal un Pla de 
Manteniment

Rajoles trencades Esquerdes i ceràmica trencada

Restes d’antigues pilones

Contenidors que caldria canviar de lloc Jardins que cal millorar

Parets fetes malbé



JA TOCAVA!
Durant molt de temps Ja era hora!

FEINA PENDENT

Fa tres mesos ho vam reclamar: 
calia repintar les línies del carrer 
de l’institut, el Baltasar de Toda i 
Tàpies. Ho vam demanar al govern 
municipal, ho vam publicar a les 
nostres xarxes socials i també ho 
vam portar al Ple. I el mateix vam 
sol·licitar per altres carrers en la 
mateixa situació.

Finalment, l’Ajuntament ha repintat 
el carrer de l’institut i també alguns 
altres que ho necessitaven. Ho 
celebrem i, a la vegada, constatem 
que és una llàstima que hagi calgut 
esperar tant. No pot ser que un 

carrer com el de l’institut, on hi 
viu molta gent i per on cada dia hi 
passen 600 alumnes, hagi estat tant 
de temps així. Cal que el govern 
municipal tingui les prioritats clares. 
Que les línies que separen els carrils 
de circulació estiguin ben pintades 
és una qüestió de seguretat, tant per 
a vianants com per a conductors. 

Cal que el govern
tingui clares les 
prioritats 

De fet, hi ha altres zones del poble 
que tenen aquest mateix problema. 
És el cas de la rotonda d’entrada a 
Riudoms venint de Reus: les línies de 
terra gairebé no es veuen, hi ha un 
desnivell d’asfalt que caldria arreglar 
i sovint hi ha cotxes que aparquen 
literalment dins la rotonda. Millorar 
aquesta rotonda és una tasca que 
està pendent.

Ho vam reclamar en un Ple fa mesos, 
però el govern municipal no ho ha 
solucionat. En la foto de sota es pot 
veure l’estat actual de la rotonda.



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

Una molt bona notícia per a 
l’ocupació de qualitat al Camp de 
Tarragona. Tal com es va anunciar 
fa uns dies, la companyia coreana 
ILJIN Materials s’ubicarà a Mont-
roig del Camp. L’acord el va tancar 
el conseller d’Empresa de la 
Generalitat, Roger Torrent, en una 
visita a Corea del Sud després de 
llargues negociacions.

S’invertiran 600 milions d’euros i es 
crearan 500 llocs de treball directes. 
A més, també serà una oportunitat 
per a proveïdors locals que podrien 

estar implicats en la línia de 
producció de la nova fàbrica. La 
previsió és que la fàbrica ja funcioni 
el 2024. Es construirà a tocar de 
l’AP-7 i tindrà un aspecte similar a la 
de la foto superior, que està ubicada 
a Malàisia i pertany a la mateixa 
companyia.

Una empresa
coreana s’ubicarà
a Mont-roig

A la fàbrica de Mont-roig s’hi faran 
components per a vehicles elèctrics. 
Per tant, parlem d’economia verda. 
De fet, és la inversió d’aquest tipus 
més gran dels últims 20 anys a 
Catalunya. L’elecció de Mont-roig 
i Catalunya es deu, en bona part, 
a la seva situació estratègica i 
comunicacions amb Europa i el nord 
d’Àfrica. 

En resum, un projecte industrial, 
transformador, sostenible, amb alt 
valor tecnològic i generador de llocs 
de treball de qualitat.

500 llocs de treball de 
qualitat al costat de Riudoms

El conseller Roger Torrent ha liderat les negociacions que han permès tancar l’acord La fàbrica serà similar a aquesta



TRENQUEM TABÚS!

CUIDEM RIUDOMS AMB L’ESPORT BASE

L’Ajuntament ha instal·lat màquines dispensadores de compreses i tampons en tres equipaments municipals perquè 
les dones que tinguin una urgència o imprevist en pugui fer ús. És una proposta que vam fer des d’Esquerra fa un 
any i que va tenir el suport de tots els grups polítics. Ara s’ha fet realitat i n’estem molt orgulloses. Estan a l’Espai 
Jove, a la biblioteca municipal i al pavelló. Seguim empenyent en favor dels drets de les dones!

En una línia similar, la Generalitat repartirà un estoig de productes menstruals als instituts. Inclourà tres elements 
sostenibles: copa menstrual, calces absorbents i compresa reutilitzable. El curs que ve es repartirà a Riudoms.

COMPRESES GRATUÏTES EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Els orins de gossos poden generar molèsties i fer 
malbé mobiliari urbà i parets de cases. Per això, 
l’Ajuntament ha començat a repartir ampolles per 
abocar aigua després que un gos orini al carrer. 
Per recollir l’ampolla cal tenir el gos censat i passar 
per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Estem satisfets 
amb aquesta mesura perquè l’hem reclamat des del 
principi de mandat. Ho vam fer en un Ple de 2019 i 
també en un de 2021. 

Satisfets que, per fi, l’Ajuntament hagi eliminat els
preus públics per a l’ús dels equipaments esportius
municipals a les entitats locals. És una mesura que
va en línia amb el que Esquerra ha reclamat des
de fa més de 15 anys. De fet, ho portàvem a l’últim
programa electoral. I hi ha entitats que feia molts anys
que ho havien demanat. Per tant, benvinguda sigui
aquesta mesura. Tots amb l’impuls de l’esport de base
i les entitats de Riudoms!


