
El govern local
s’ha de posar les
piles i actuar amb
agilitat
Els mesos de setembre i octubre, els 
regidors d’Esquerra hem fet reunions 
de veïns a tots els barris de Riudoms. 
També hem contactat amb veïns que 
viuen en masos. A més, molts altres 
ens heu trucat o escrit per fer-nos 
arribar els vostres comentaris. I hem 
organitzat un Instagram Live. En total, 
hem parlat amb uns 300 riudomencs. 
La principal reclamació que heu fet és 
clara: cal un Riudoms més endreçat.

Des de fa temps hi ha la sensació que 
s’ha perdut gas a l’hora de cuidar les 
petites coses dels carrers i places de 
Riudoms, i també d’altres que no són 
tan petites. I això va més enllà de la 
sotragada que ha causat la Covid, 
que ja no pot ser una excusa. És 
normal que les coses es facin malbé 
o que sorgeixin noves necessitats, 
però cal una resposta més ràpida del 
govern municipal davant tot això. En 
aquest butlletí ho veurem amb molts 
exemples.

Ho sabeu: des d’Esquerra sempre som 
molt cautelosos amb aquestes coses 
i intentem no caure en la crítica fàcil. 
Ara bé, per responsabilitat estem 
obligats a fer una alerta pública quan 
creiem que no s’actua amb l’agilitat 
que tocaria. No parlem d’un cas 
concret, sinó de molts. És a dir, d’una 
situació que es repeteix massa sovint.

És obvi que els 300 veïns amb qui 
hem parlat no són tot el poble, però 
estem convençuts que el que han 
expressat representa una percepció 
força generalitzada. De fet, abans 
d’aquestes reunions, molts ja ens fèieu 
aquest tipus de comentaris. Per això, 
durant l’últim any ja hem portat al Ple 
de l’Ajuntament múltiples situacions 
que considerem que cal millorar.

A les reunions que hem fet amb 
veïns hem deixat clar que el nostre 
compromís era posar sobre la taula 
de l’Ajuntament els temes que més 
es repetissin. I el principal ha estat la 
necessitat de millorar moltes petites 
coses dels nostres carrers i places. 
És per tot plegat que hem fet aquest 
butlletí i que ja hem portat al Ple 
d’aquest novembre diverses de les 
situacions que exposem en aquestes 
pàgines.

ESQUERRA | INFOMUNICIPAL RIUDOMS

Riudoms

NOVEMBRE 2021 - NÚM. 14

CAL UN RIUDOMS
MÉS ENDREÇAT

Ho reclamen els veïns



Voreres amb forats i obstacles

Avinguda de Reus Plaça de l’Arbre

Carrer dels Avellaners Carrer Doctor Fleming

Carrer Antoni Gaudí Carrer Garbí Avinguda Catalunya

Carrer Avellaners Carrer Sant Antoni Carrer Mestral

A Riudoms, hi ha un grapat de voreres amb rajoles que s’han trencat o han saltat. Això, ha deixat forats a terra i
també rajoles del tot descolocades. Tot plegat és un perill pels vianants. I, malauradament, en alguns llocs del poble
aquesta situació fa molt de temps que s’allarga. La nostra proposta és senzilla: encara que no es pugui arreglar
tota una vorera, sí que s’han de fer uns mínims arranjaments que garanteixin la seguretat dels vianants. I fer-ho
d’immediat. Considerem que és una proposta de sentit comú i per això la posem sobre la taula.



Carrer Garbí

Arena, pedres, herbes, etc. És comprensible que tot això pugui ser a les voreres en moments puntuals o a la
primavera, però el que es veu en aquestes fotos no hauria de passar. Per això hem decidit incloure-les en aquest
butlletí. Ho diem per dos motius: és una situació que fa massa que dura i, a més, fa que caminar per aquestes tres
voreres sigui difícil i, fins i tot, una mica perillós. Cal netejar-les sense deixar passar més temps.

Avinguda Pau CasalsCarrer Garbí

Manteniment de 
desaigües i embornals

Avinguda Montbrió Avinguda CatalunyaZona Campàs

Cal tenir els desaigües i embornals en un bon estat per evitar mals majors quan hi ha fortes pluges. Sabem que es 
dediquen esforços per aconseguir-ho, però les tres fotos que teniu a continuació evidencien que cal cuidar-ho més.

Una planta (margalló) de diversos 
pams va créixer dins un embornal 
del Campàs i hi va ser durant força 
temps. El van tallar fa poc, just 
després que ho comentéssim en 
una reunió amb veïns.

És important que els reductors de velocitat també incorporin bons desaigües,
però no sempre és així. De fet, n’hi ha alguns en què les canonades laterals
estan clarament aixafades, tal com es pot veure en aquestes fotografies. En
aquest sentit, cal posar ordre als molts tipus de reductors de velocitat que
tenim repartits per Riudoms. S’han de fixar uns criteris clars i aplicar-los amb
professionalitat. Fa dos anys ja ho vam reclamar i ara ho hem tornat a fer. 



Perill per a conductors i vianants
Hi ha diversos llocs de Riudoms on es donen situacions de perill per a conductors i vianants. Algunes són complexes 
de resoldre, com per exemple la que expliquem de la zona de l’Institut. Ara bé, d’altres són ben senzilles i fa massa 
que duren. De fet, en alguns casos es tracta simplement d’estar atents i aplicar solucions que no son gens cares, com 
ara tallar unes herbes, millorar algunes senyals o omplir d’asfalt un desnivell. Us ho expliquem a continuació.

Sortida cap a ReusRotonda benzineraZona de l’Institut

Un pas zebra a mitgesTanques sense úsDos mesos així

Davant l’Institut i sobretot dels 
locals comercials s’hi aparca molt en 
doble fila. Fa un any ja vam reclamar 
solucions i el que s’ha fet ha servit de 
poc. Calen millors solucions.

A la rotonda d’entrada a Riudoms hi 
ha cotxes que aparquen literalment 
dins la rotonda per anar a comprar. 
Cal millorar-ne la senyalització i 
arreglar el desnivell d’asfalt actual.

Sortint cap a Reus, han crescut 
moltíssim les herbes, fins al punt que 
envaeixen la calçada, i els cotxes han 
d’apropar-se molt al carril contrari. Fa 
setmanes que això dura.

El reductor de velocitat del carrer 
Sant Vicenç fa més de dos mesos que 
està partit en trossos, cosa perillosa. 
Hem reclamat amb insistència que 
s’instal·li una solució millor.

Més de 10 dies hi va haver unes 
tanques en una vorera del carrer Sant 
Antoni sense cap ús, obligant els 
vianants a baixar a la calçada. Es van 
treure quan ERC ho va denunciar.

Cal pintar sencer aquest pas de 
vianants de l’avinguda Montbrió 
i que, incomprensiblement, està a 
mitges. Ho vam reclamar el març 
passat i fins ara res de res.



Reforçar la neteja
La neteja de carrers i la recollida de brossa és un d’aquells temes que generen molts comentaris i controvèrsia. Les 
solucions no sempre són senzilles i, per tant, evitarem la crítica fàcil. Per això aquí no hi trobareu fotos ni de trastos 
llençats on no toca ni d’excrements de gossos que la gent no recull. Tanmateix, sí que estem convençuts que es pot 
reforçar la neteja i cura de determinats punts de Riudoms. I això és el que exposem seguidament.

Punts conflictius

Fa més d’un any vam reclamar un reforç de neteja a la 
zona de l’Institut. L’Ajuntament ha fet alguna actuació, 
però sovint hi continua havent més brutícia de la que 
seria desitjable. Es tracta d’un punt per on passen 
moltes persones i amb un tipus de botigues que fa que 
es mengi al carrer mateix. Segurament cal més reforç de 
neteja, però també fer campanyes de civisme i treballar 
perquè determinats comerços es facin corresponsables 
del bon estat de l’entorn.

Actuar amb agilitat

Situacions com aquesta no s’haurien de produir: arena i 
herbes que s’han consolidat i des de fa setmanes formen 
part d’una vorera i un pas de vianants a l’Avinguda 
Montbrió. Com dèiem abans, és comprensible que 
aparegui arena i herbes en algun moment puntual, però 
el que es veu en aquesta foto no hauria de passar.

Mantenir el mobiliari urbà

És important fer una bona inspecció del mobiliari urbà 
per evitar situacions com aquesta: una paperera del Mas 
Libori clarament feta malbé. Els veïns alerten que fa 
temps que està així.

Zona de l’Institut

Avinguda Montbrió

Mas Libori



Gestió de solars

Senyalitzar bé els camins

Aparcaments: feina per fer

En un butlletí recent d’Esquerra ja ho vam deixar clar: hi 
ha molta feina per fer als aparcaments de cotxes situats 
en solars privats. Cal que l’Ajuntament faci convenis 
amb els propietaris d’aquests solars perquè estiguin en 
unes mínimes bones condicions. Això vol dir tenir un 
accés adequat per evitar que els cotxes passin per sobre 
la vorera i garantir que el ferm estigui anivellat. Foto: 
aparcament que hi ha a l’inici del Coll d’en Boch.

Neteja de solars

També sobre solars privats sense construir: és important 
que l’Ajuntament reclami als propietaris que els 
mantinguin nets i en bon estat. Sinó, el mateix consistori 
ha d’actuar de manera subsidiària. Això és especialment 
rellevant en solars com els de la foto (al camí del Recreo/
barranc del Portal), en què les males herbes i els arbustos 
han crescut molt i ja són a tocar de la finestra d’una casa.

Evitar problemes

Fa gairebé un any vam demanar que se senyalitzés el 
camí de Sant Domingo, ubicat a l’entrada de Riudoms 
venint de Reus. Ho vam reclamar perquè una ambulància 
no va trobar una masia ja que el camí no estava indicat. 
Per sort, tot va acabar bé. Un any després, el camí 
segueix sense senyalitzar.

Senyal equivocat

A la riera de Maspujols, just entre el Camí de Castellvell 
i el Camí del Roquís, hi ha una senyal mal posada des de 
fa força temps. Veïns de la zona ens ho han fet saber. En 
concret, marca el camí del Roquís cap a un costat que 
no toca. Així ho vam comunicar a l’Ajuntament al Ple del 
setembre passat per tal que ho solucioni.



COSES QUE NO ENS 
AGRADEN

COSES QUE NO ENS 
AGRADEN

La Plaça no pot esperar

La Plaça Gran i la Petita són un orgull per Riudoms, però 
fa temps que no passen per un bon moment. Mentre 
no s’hi fa una reforma o un rentat de cara, cal garantir 
uns mínims. Alguns exemples: posar una barana a les 
rampes d’accés als porxos que no en tenen i també una 
pilona per evitar que els cotxes hi aparquin davant. 
De fet, algunes pilones han desaparegut i han quedat 
ferros i forats que són un perill i que caldria retirar. Ja en 
vam alertar fa uns mesos.

Zona d’aparcament

El govern de Junts va presumir en les anteriors eleccions 
municipals d’haver habilitat un nou espai d’aparcament 
al nucli antic, però la imatge que dona no és la millor 
possible: herbes, brutícia i una valla deformada. Cal 
mantenir-lo en unes mínimes bones condicions.

Cuidar la Plaça i el nucli antic

A TENIR EN COMPTE

· En aquest butlletí no hi trobareu imatges cridaneres causades per alguns incívics: mobles o matalassos deixats al 
costat d’un contenidor o excrements de gos al mig del carrer. Evidentment tot això és un problema, però en general 
hem volgut centrar-nos en allò sobre el que de manera més directa pot actuar l’Ajuntament. 

· Els casos recollits en aquest butlletí són fruït de la informació que ens han fet arribar veïns de Riudoms i del 
seguiment en primera persona que fan els regidors d’Esquerra de l’estat en què es troba el nostre poble.

· Les fotos d’aquest butlletí s’han fet entre els mesos de setembre, octubre i novembre. Quan s’ha enviat a imprimir 
(12 novembre) la immensa majoria de situacions recollides en aquest document continuen sent vigents.



I com ho millorem?

1. Estar-hi a sobre 

Moltes de les coses recollides en aquest butlletí es 
poden resoldre amb pocs diners, però per fer-ho cal 
estar-hi a sobre, ser exigents i prioritzar-les. No es pot 
trigar dos mesos a canviar un reductor de velocitat com 
el del carrer Sant Vicenç, trencat en diversos bocins. 
Tampoc poden passar mesos i mesos per treure les 
restes de ferro d’antics pilons de la Plaça. Hi ha forats 
a les voreres que no poden estar com estan. Tot això 
ho diem amb tot el respecte i prudència del món, però 
creiem que la nostra responsabilitat és dir-ho. 

Un cop més, des d’Esquerra ens oferim. En aquest cas 
per fer tasques de seguiment de l’estat de la via pública. 
Ja li hem fet saber al govern que pot comptar amb 
nosaltres. Estem al servei de Riudoms.

2. Un suport extern 

Els últims mesos hem vist com el govern municipal 
ha dedicat moltes hores de la Brigada a canviar els 
arbres de davant el pavelló per unes palmeres i també 
a arreglar les llambordes del carrer Nou per culpa 
d’una reforma mal feta ja fa anys. No posem en dubte 
aquestes tasques, però si hi ha temps per a això, també 
n’hi ha d’haver per resoldre un grapat de petites coses 
escampades arreu de Riudoms.

De fet, si la Brigada no arriba a tot (cosa comprensible) 
caldria plantejar-se alternatives. Una d’elles és ajuntar 
tot de petites tasques en un paquet gran i licitar-lo 
perquè se’n faci càrrec una empresa. Dos exemples: 
arreglar d’immediat algunes voreres i posar ordre amb 
els reductors de velocitat que hi ha arreu de Riudoms.

En aquest butlletí es recullen un grapat de situacions que cal solucionar. Ara bé, no ens volem quedar només amb 
això, sinó que també volem plantejar accions que ajudin a resoldre-les. I la pregunta clau: és fàcil solucionar-ho tot? 
Algunes coses sí i d’altres segurament costaran més. Sigui com sigui, cal estar molt a sobre de les coses i ser àgils. 

3. Els recursos necessaris

Per arreglar alguns dels problemes vistos en aquest 
butlletí calen més recursos, ja siguin diners o hores de 
treballadors. Per exemple, per millorar la neteja o els 
solars on aparquen cotxes. També és obvi que si apugem 
els diners de determinades partides, caldrà reduir-ne els 
d’altres. En aquest sentit, altres cops ja hem deixat clar 
que hi ha marge per ajustar les despeses que el govern
municipal dedica a publicitat, propaganda i festes.

De la mateixa manera, no veiem clares certes inversions 
del govern municipal, com ara una zona de picnic al 
camp de futbol vell per 25.000 €. En canvi, seria bo 
estudiar la compra de maquinària de neteja.

4. Més civisme i més control

Encara que aquest no és un butlletí sobre incivisme, 
és bo insistir que caldria una campanya de civisme per 
frenar conductes que veiem sovint: brossa i trastos 
llençats al carrer, patinets elèctrics en contra direcció, 
etc. També es podria plantejar fer treball comunitari 
amb col·lectius que per origen cultural tenen una visió 
força diferent en aspectes com la gestió de la brossa.

I, a la vegada, cal contemplar les multes i la instal·lació 
de càmeres de seguretat per frenar determinades 
conductes incíviques. En aquest sentit, ja hem vist 
cartells de l’Ajuntament que apunten a la instal·lació 
d’algunes càmeres d’aquest tipus.

Una de les reunions que hem fet amb veïns els últims mesos


