
Cal avançar amb 
fermesa davant els 
reptes de mobilitat 
que tenim
Riudoms té diversos reptes de mobili-
tat dins el nucli urbà. En citem tres de 
destacats:
· Reduir de manera efectiva la 
velocitat dels cotxes que circulen pel 
municipi.
· Gestionar millor els aparcaments 
de vehicles, tant en zones comercials 
com en zones on hi ha falta de lloc 
per estacionar.
· Seguir promovent els 
desplaçaments a peu i en bicicleta.

Tot això s’ha de fer prioritzant 
la seguretat dels vianants i la 
sostenibilitat, i amb un objectiu 
final: que totes les persones que ens 
desplacem per Riudoms puguem 
conviure bé. De fet, podríem dir que 
davant aquests grans reptes hi ha 
consens entre tots els grups polítics 
que formen part de l’Ajuntament de 
Riudoms.

A tot plegat cal afegir-hi un altre 
element: els propers mesos Riudoms 
comptarà amb un Pla de Mobilitat. 
És un Pla que des d’Esquerra vam 
demanar fa temps i que, finalment, ara 
el govern municipal està elaborant. 
Per tant, benvingut sigui. 

Ara bé, a l’espera de disposar d’aquest 
Pla, considerem necessari posar 
el focus en dos d’aquests reptes. 
Es tracta dels aparcaments i de la 

necessitat de reduir la velocitat dels 
cotxes, dels quals parlem àmpliament 
en aquest butlletí.

Cal posar-hi diners!
I és que cal avançar en aquests dos 
reptes amb rapidesa i de manera 
enèrgica. Per tant, un cop es disposi 
del Pla de Mobilitat, cal fer passes 
decidides. De fet, pel que fa als 
aparcaments ja hi ha una planificació 
feta des de fa anys, però s’ha avançat 
poc en la gestió dels aparcaments en 
zones comercials i en solars privats.
Cal posar-hi diners per aconseguir 
avançar amb fermesa. Per això, des 
d’Esquerra apostem per prioritzar 
les inversions relacionades amb la 
mobilitat. Per contra, altres inversions 
que ha anunciat el govern municipal 
no ens semblen imprescindibles, com 
els 25.000 € en una zona de pícnic al 
camp de futbol vell.
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REPTES PENDENTS:
APARCAMENTS I VELOCITAT 

Zona comercial darrera l’església amb una falta evident de places d’aparcament



Aproximadament, a Riudoms hi ha 
unes 400-450 places d’aparcament 
en pàrquings municipals. Es tracta 
d’aparcaments com ara: el de 
damunt de la plaça de l’Arbre; el del 
parc de la Sort; el de l’avinguda de 
Reus (davant el barri Ferrant); etc. 
També destaca el que hi ha tocant a 
l’avinguda Catalunya (davant el bar 
‘K l’Eva’), que en breu es millorarà. I 
també el que es construirà aviat al 
carrer Sant Antoni (a ‘Els Hortets’) i 
que hem reclamat amb insistència.

Val a dir que en relació als 
aparcaments municipals, els darrers 
anys s’ha anat avançant. Ara bé, 
no a la velocitat desitjable i, de fet, 
queda feina per fer. Una de les coses 

que cal millorar és el manteniment 
d’aquests aparcaments. Això és 
evident al pàrquing de l’Hort del 
Coques (davant el Forn Domingo, 
a l’entrada del Molí d’en Marc). 
Abans de les eleccions, el govern 
el va anunciar a bombo i platerets, 
però ara necessita una clara millora. 
I el mateix passa amb el que hi ha 
damunt la plaça de l’Arbre.

I un altre aspecte a millorar és 
la senyalització. Els indicadors i 
plafons que marquen on hi ha els 
grans pàrquings municipals són 
escassos. De fet, cal reforçar la 
senyalització de tots els serveis, 
bars, restaurants, Casa Gaudí, etc. 
que tenim a Riudoms.

Aparcaments:
Cal anar un pas més enllà

A Riudoms, segons les últimes 
dades públiques, tenim uns 6.000 
vehicles entre cotxes, furgonetes 
i motos. Aparcar-los no sempre és 
fàcil i és, precisament, sobre això 
que volem parlar. Ens fixarem en 
tres tipus de pàrquings diferents 
que tenim a Riudoms, tots ells a 
l’aire lliure:

· Els municipals: aparcaments grans 
que són propietat de l’Ajuntament, 
és a dir que són públics.
· Els solars privats: són propietat de 
riudomencs que encara no hi han 
construït i molts veïns els utilitzen 
per aparcar-hi perquè no troben lloc 
a prop de casa seva.
·  Els aparcaments que hi ha 
al volant de zones comercials: 
botigues, supermercats, bars, etc.

1. Pàrquings municipals: el manteniment és clau

Aparcament municipal de l’Hort del 
Coques, que cal millorar

Solar de grans dimensions davant el supermercat Dia



Aparcament en un solar privat a l’inici del Coll d’en Boch. 
L’accés s’ha arreglat després que des d’Esquerra ho demanéssim dues vegades.

Ho deixem clar d’entrada: en els 
aparcaments en solars privats hi 
ha molta feina per fer. I per què? 
Doncs perquè per tenir-los en unes 
mínimes bones condicions, cal que 
l’Ajuntament faci convenis amb els 
propietaris d’aquests solars, però 
fins ara el govern municipal ha fet 
molt pocs passos en aquest sentit.

A Riudoms hi ha uns 8-10 solars 
privats que s’utilitzen de manera 
habitual com a aparcaments. Segons 
els nostres càlculs, poden donar 
cabuda a uns 350 cotxes, una xifra 
molt elevada. 

Entre aquests, destaquen: 
· Tres de situats a la zona del CAP i 
Institut: el de davant el supermercat 
Dia; el de l’Hort del Pelat, davant el 
bar Cal Tendre; i un davant el bar 
D’Acord.
· El que hi ha a l’inici del Coll d’en 
Boch.
· El que hi ha al final de carrer 
Arenal, per sota la carretera i la 
ferreteria Fornell.
· La gran esplanada del carrer dels 
Avellaners.
·  El del carrer Major (al costat de la 
farmàcia).

2. Solars privats: molta feina a fer

El govern no concreta
La gran majoria d’aquests 
aparcaments en solars privats 
funcionen sense conveni. Ho sabem 
perquè hem parlat amb bona part 
dels seus propietaris. Diversos d’ells 
ens han dit que voldrien tenir un 
conveni amb l’Ajuntament, però que 
el govern fa anys que no concreta. 
I en aquest punt, una reflexió 
interessant que ens feia un dels 
propietaris: “què passaria si tots 
poséssim tanques als solars que es 
fan servir d’aparcament? Hi hauria 
un problema a Riudoms!”.

Solars en males condicions
Tenir un conveni entre propietari i 
Ajuntament és important perquè és 
el que permetria que l’Ajuntament 
destini diners per deixar en unes 
mínimes bones condicions aquests 
solars. No cal pavimentar-los, però 
sí fer bons accessos i aplanar el 
terreny. Ara, la majoria d’aquests 
solars estan plens de clots i amb 
les voreres fetes malbé perquè els 
cotxes han de passar-hi per sobre 
per entrar-hi. A més, els propietaris 
tenen por que si hi ha un accident, 
se’ls en faci responsables.

Disposats a col·laborar
Som conscients que no sempre és 
fàcil lligar aquests convenis, però cal 
fer passos decidits. L’any passat, hi 
havia 6.000 € destinats al lloguer 
d’aquest solars, però no es van fer 
servir, segons el govern perquè amb 
la Covid no va poder dedicar-se a 
aquestes gestions. Aquest any, hi 
torna a haver 6.000 €, xifra que 
sembla insuficient. En tot cas, des 
d’Esquerra ens hem ofert per fer 
aquestes gestions en coordinació 
amb el govern, però no hem tingut 
resposta.

Vorera feta malbé perquè no s’ha fet 
un bon accés al solar



Model ‘Aparca i compra’ implantat a Ribes de Freser

No descobrim res si diem que per 
anar a comprar a Riudoms hi ha 
problemes per aparcar. És obvi que 
és bo moure’s a peu o en bicicleta, 
però per comprar i carregar pes cal 
tenir opcions per deixar el cotxe a 
prop del lloc on anem. I això encara 
és més important al nostre poble, ja 
que és clau per impulsar el comerç 
local. Hem de fer que les nostres 
botigues i negocis puguin competir 
amb millors condicions davant les 
grans superfícies comercials, que 
sempre tenen un pàrquing al costat 
o soterrat.

Un exemple clar del que passa a 
Riudoms és el que es pot veure a la 
fotografia de portada: els problemes 
per aparcar al principal eix comercial 
del municipi. El conformen la zona 
de darrera l’Església, el carrer Dr. 
Fleming, la part baixa de l’avinguda 
Primer d’Octubre i el Carrer Sant 
Pau.

També tenim un altre eix comercial 
important al voltant del CAP i 
l’institut. I, per descomptat, també 
cal destacar el comerç del nucli 
antic.

3. Zones comercials: aparca i compra

És en aquestes zones comercials on més cal treballar per garantir que hi hagi prou places d’aparcament. Per fer-
ho, tenim els pàrquings municipals i els de solars privats, que ja hem explicat en aquest butlletí. Però també tenim 
una altra opció que cal plantejar-se de manera seriosa. Es coneix com a ‘Aparca i compra’. 

Són places d’aparcament on es pot estacionar de manera gratuïta i durant un màxim d’una hora. Això fa que hi 
hagi més rotació de cotxes i, per tant, beneficia als comerços i també fa la vida més fàcil als clients, que troben 
aparcament amb més rapidesa.  Per tant, la pregunta és evident: i si fem una prova pilot en una zona comercial de 
Riudoms? 

Aquest model ja funciona en municipis com Roda de Berà, Hostalric o Ribes de Freser. En aquest últim va 
començar com una prova i s’ha consolidat. Fem el mateix: estudiem-ho i, si ho veiem una mica clar, provem-ho. 
Sempre som a temps de fer marxa enrere, però cal ser atrevits i posar en marxa mesures que impulsin el comerç 
local. De fet, el Pla de Dinamització de Comerç, redactat el 2016, ja posava sobre la taula aquesta opció.

I si fem una prova pilot?

És difícil aparcar al carrer 
Dr. Fleming i als del voltant



Des del maig passat, el límit de ve-
locitat a la gran majoria de Riudoms 
és de 30 km/h. De fet, és així a tots 
els municipis de l’Estat. Tanmateix, 
és evident que encara se supera 
aquest límit en moltes ocasions. Per 
evitar-ho no es tracta de començar 
a multar a tort i a dret, sinó de posar 
les eines que permetin gestionar  
millor la velocitat dels cotxes i ga-
rantir la seguretat de tots. I en això 
l’Ajuntament té terreny per recórrer.

Molts som conscients que hi ha 
carrers de Riudoms on es va mas-
sa ràpid. Sobretot passa a tots els 
accessos al poble, venint de Reus, 
Cambrils, Montbrió, etc., però també 
en diversos carrers de dins al poble.

Aplicar bones solucions
Hi ha diverses solucions per ajudar 
a complir amb el límit de velocitat: 
fer rotondes; instal·lar indicadors de 

velocitat que t’avisen si corres mas-
sa; semàfors dissuasoris; reductors 
de velocitat; etc. No ens pertoca dir 
quina ha de ser la solució per a cada 
cas, ja que això s’ha d’estudiar amb 
tècnics, però sí que volem remarcar 
la necessitat de millorar la gestió de 
la velocitat al nostre poble.

Hi ha carrers de
Riudoms on es
corre massa
Precisament, ens volem centrar en 
una d’aquestes eines: els reductors 
de velocitat que hi ha en molts punts 
de Riudoms, popularment coneguts 
com a ‘boti boti’. No pot ser el que 
passa ara: hi ha molts tipus de reduc-
tors diferents i molts són clarament 
millorables. És un problema que fa 
anys que dura i toca solucionar-lo.

Cal fixar criteris clars i aplicar-los 
amb professionalitat. No volem dir 
que tots els reductors hagin de ser 
iguals, però sí que s’han instal·lar 
amb bons criteris.

Hem parlat amb veïns i pagesos
I, molt important, a l’hora de prendre 
decisions s’ha de fer amb consens. 
Les darreres setmanes, els regidors 
d’Esquerra hem parlat amb veïns de 
carrers on els cotxes corren massa i 
que necessiten solucions per reduir 
el perill que generen els vehicles. 
També hem parlat amb Unió de 
Pagesos, amb pagesos de Riudoms 
i amb treballadors de maquinària 
pesada. Aquests professionals 
alerten que conduir una grua o un 
tractor amb remolc pot ser perillós 
si els reductors de velocitat no són 
de qualitat. Per tot plegat, tant veïns 
com professionals ens diuen que cal 
actuar i fer-ho amb consens.

Gestionem bé la velocitat
Cal un bon model de reductors

Reductor de velocitat a l’accés a Riudoms venint de Cambrils



Hem demanat al govern un model 
planificat de reductors

Arran de tot el que us hem explicat, 
des d’Esquerra hem demanat 
formalment al govern municipal 
que estableixi un model planificat 
de reductors de velocitat per a tot 
Riudoms. De fet, ja fa dos anys i mig 
que ho vam reclamar i ara ho hem 
tornat a fer. A més, hem sol·licitat 
que estiguin ben senyalitzats, cosa 
que ara no sempre passa.

Per aplicar les millors solucions 
cal posar els diners necessaris. Un 
exemple: el reductor de la foto de la 
pàgina anterior és un dels més ben 
valorats per totes les parts. 

Està fet de paviment i situat a 
l’entrada de Riudoms venint de 
Cambrils. En canvi, el que s’ha 
posat fa unes setmanes al carrer 
Sant Vicenç (davant la botiga 
d’antiguitats) és tan contundent 
que ja ha provocat situacions 
indesitjades en tractors, motos, 
ciclistes, etc. Cal mantenir-lo, però 
millorar-lo. En definitiva, fem les 
coses i, sobretot, fem-les bé!

Reductors de velocitat de tot tipus

Des del maig, nou límit
 de velocitat a Riudoms
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Molí d’en Marc
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Carretera de Les Borges



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

Més de 150 arbres del polígon El 
Prat de Riudoms han estan afectats 
per una plaga, tal com hem comptat 
nosaltres mateixos. Es tracta d’oms 
i unes erugues n’han estat devorant 
les fulles, que estan plenes de forats. 

Fa un any, persones que treballen 
al polígon ja van alertar d’aquesta 
plaga al govern municipal, però no 
ens consta que es fes cap tracta-
ment. Una llàstima. Aquest estiu, la 
plaga ha reaparegut i hi hagut eru-
gues entrant fins i tot dins les naus 
industrials.  

Per sort, aquest cop sí que s’ha 
fet un tractament. Veïns i Esquerra 
així ho vam demanar al govern.

Fa un any, veïns
del polígon ja
van alertar de 
la plaga
Cal cuidar aquests arbres i fer-hi 
tractaments preventius abans de 
l’estiu, que és quan apareix la plaga. 

Ja hi ha municipis que ho fan així. 
La responsabilitat no és de la briga-
da, sinó del govern, que és qui marca 
les directrius del que es fa o es deixa 
de fer. Si no s’actua, l’arbre es va 
debilitant i pot acabar morint.

Els arbres afectats estan repartits 
pels diversos carrers del polígon El 
Prat i, sobretot, es concentren a l’ar-
breda que hi ha a l’avinguda El Prat, 
tocant a la riera de Maspujols. De 
fet, a la llar d’infants també hi ha una 
dotzena d’oms afectats per aquesta 
mateixa plaga.

Més de 150 arbres, afectats 
per una plaga

El Ricard Gili i l’Arnau Salvat observen les fulles dels oms, plenes de forats



A PROP TEU! Riudoms

Amb la Colla Gegantera, pregonera de Sant Jaume. Foto: Ajuntament de Riudoms. Alba Mariné.

“Mulla’t per l’esclerosi” amb els Amics de Riudoms Als “Relleus Solidaris” de la Lliga contra el Càncer

Pintant el pas de zebra LGTBI Joan Tardà a Sant Antoni. Foto: Josep A. Carranza

Rosa Abelló, nova presidenta del Consell ComarcalAmb el conseller Josep Rull a l’Ajuntament


