
Són el present
i, sobretot, el
futur de Riudoms
Les famílies i els joves són el present 
i, sobretot, el futur de Riudoms. Diem-
ho d’una altra manera: el que és i serà 
el nostre poble durant les properes 
dècades està molt especialment a les 
seves mans. I és que les famílies i els 
joves fan de tractor de la resta. Són 
els que estiren el carro i impulsen 
Riudoms cap endavant. De fet, 
gairebé el 40% de riudomencs tenen 
entre 20 i 50 anys. Estem parlant, per 
tant, de joves i també de famílies amb 
fills petits o adolescents

Per tot plegat cal que l’Ajuntament 
posi encara més el focus en aquests 
grups d’edat. Des d’Esquerra ho hem 
fet i ho seguirem fent. Per això els 
dediquem la part principal d’aquest 
butlletí. Us expliquem diverses 
accions que ja hem posat sobre la 
taula de l’Ajuntament i d’altres en què 
estem treballant:

- reforçar la llar d’infants municipal, 
aconseguint ampliar-ne el seu 
calendari d’obertura.
- reduir l’IBI a les famílies i joves que 
s’instal·lin al nucli antic. L’objectiu és 
rejovenir aquesta zona del poble.
- millorar els parcs infantils, lloc on els 
nostres infants passen moltes hores.
- estudiar la construcció d’una piscina 
coberta per donar resposta a la 
demanda que hi ha a Riudoms i als 
municipis del voltant.

Aquestes quatre propostes us les 
expliquem en detall a les pàgines 
centrals del butlletí. A banda, n’hi 
ha dues que ja fa temps que hem 
posat a la taula de l’Ajuntament i no 
veiem que el govern municipal hagi 
aconseguit treure’n fruits.

IBI i famílies monoparentals
Fa un any vam plantejar reduir l’IBI a 
les famílies monoparentals i amb fills 
amb diversitat funcional. El govern va 
admetre que era una bona idea, però 
de moment encara no s’ ha aplicat.

Pla Local d’Habitatge
I una altra cosa en què hem insistit 
és en fer un Pla Local d’Habitatge. 
Cal saber on som: quina demanda hi 
ha per llogar i comprar; quants pisos 
falten; quins preus tenim i tindrem. I a 
partir d’aquí, aplicar accions. Fins ara, 
el govern municipal no ha fet el Pla.
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AL COSTAT DE
LES FAMÍLIES I ELS JOVES

Habitatge, llar d’infants, parcs infantils, piscina, etc.

Toca reforçar la llar d’infants Cal millorar els parcs infantils



Rejovenim el nucli antic: reduïm l’IBI 
a famílies i joves

Tots ho sabem: el nucli antic necessita més vida. De 
fet, a dia d’avui, s’hi acumulen més de 70 cases i pisos 
buits.  I una de les millors coses que podria passar és 
que hi vagin a viure un bon grapat de famílies i de joves. 
Tant uns com altres portarien dinamisme al nucli antic, 
per exemple seria bo per al poc comerç que encara hi 
queda.

Per això, des d’Esquerra hem posat una proposta sobre 
la taula: reduir fins a un 95% l’IBI a les famílies i als joves 
que s’instal·lin al nucli antic. Se’n beneficiarien des d’ara 
i fins que facin 40 anys. De fet, si així es considera, 
aquesta xifra dels 40 anys es podria ampliar. Sense anar 
més lluny, Valls ha anunciat una mesura molt similar fa 
ben poques setmanes, ja que tenen un nucli antic que 
també necessita més vida.

La proposta que hem fet té un objectiu clar: ajudar a 
rejovenir el nucli antic de Riudoms. En aquest sentit, 
l’hem inclòs en un paquet de mesures sobre habitatge 
que hem fet arribar al govern municipal per tal que 
les analitzi i incorpori al pressupost de l’any que ve. 
Les podeu llegir de manera més detallada al nostre 
web. Entre les més destacades també hi trobareu la 
necessitat de fer un Pla Local d’Habitatge.

En definitiva, les famílies i els joves són el millor per 
garantir el futur del nucli antic. Ara, el que toca és posar 
en marxa accions per fer-ho realitat.

L’hora de fer un estudi per tenir una 
piscina coberta

És l’hora de tornar a fer un estudi detallat sobre la 
viabilitat de tenir una piscina coberta a Riudoms. A dia 
d’avui, tenim demanda d’aquest equipament tant per 
part d’esportistes de base com d’usuaris, que han d’anar 
a altres municipis per gaudir-ne.

No és un tema senzill i per això cal fer un estudi que 
contempli la demanda existent a Riudoms i municipis 
del voltant, els formats que podria tenir una piscina 
coberta, el manteniment posterior, etc. Aquesta és la 
manera: planificar per aconseguir una piscina coberta 
a mig termini. I tampoc ens oblidem de la piscina petita 
que hi ha a Sant Antoni i que necessita una millora 
evident.
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Pas endavant per reforçar la llar 
d’infants: més dies oberta

Podem reforçar la llar d’infants? Estem convençuts 
que sí. Per això, hem portat una proposta al Ple de 
l’Ajuntament per ampliar els dies que la llar de Riudoms 
està oberta. Es tracta de fer un estudi per aconseguir 
ampliar el calendari d’obertura. Ha de ser un estudi 
rigorós i tenir en compte criteris pedagògics, l’estructura 
organitzativa de la llar i també les necessitats 
expressades per les famílies. Un cop tinguem els 
resultats de l’estudi, veurem com implementar-lo.

La proposta que hem portat al Ple sorgeix de la 
necessitat que ens han traslladat múltiples famílies per 
obrir la llar més dies. I també d’una anàlisi que hem fet 
d’una quinzena de llars municipals d’altres pobles del 
Baix Camp i que ens ha permès veure que hi ha llars 
que ofereixen un servei més ampli que el de Riudoms. 
Per això, estem convençuts que hi ha marge per reforçar 
la llar del nostre poble.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor 
d’Esquerra, Junts i PSC. La CUP es va abstenir. Estem 
satisfets d’haver pogut convèncer al grup de Junts, 
que inicialment va mostrar reticències. Aquesta és la 
nostra feina: liderar propostes que permetin fer avançar 
Riudoms.

També vam aprofitar el Ple per saludar les treballadores 
de la llar que van assistir-hi. Gràcies per l’interès i la 
conversa! De fet, durant el Ple vam destacar la bona 
feina educativa que es fa a la llar d’infants.

Cal millorar el manteniment dels 
parcs infantils

A Riudoms hi ha tres parcs infantils: plaça dels Gegants, 
plaça de l’Arbre i Molí d’en Marc, aquest últim subdividit 
en dues zones. Però no tots els parcs estan en el mateix 
estat. Una evidència és la foto de portada d’aquest 
butlletí, del parc del Molí d’en Marc: hi abunden les 
males herbes i el sorral està en males condicions.

D’altra banda, a la plaça de l’Arbre la lona negra de sota 
l’arena ha quedat al descobert en diversos punts. Està 
estripada i pot provocar alguna caiguda. De fet, mentre 
preparàvem aquest butlletí, l’Ajuntament ha activat un 
procés d’inspecció dels parcs a través d’una empresa 
externa per garantir una bona seguretat.

70 cases buides al nucli antic

L’actual piscina municipal

Reunió amb famílies de la llar
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Parc infantil de la plaça de l’Arbre



La depuradora, 
una feina de tots

Més de 4 milions d’euros per tal 
que Riudoms faci un salt endavant. 
Aquest és l’esforç que ha fet la 
Generalitat per ampliar la depuradora 
del nostre poble. El 9 de novembre es 
va oficialitzar la fi de les obres amb 
una visita del director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes, 
amb qui vam comentar l’impacte 
positiu d’aquesta infraestructura.  

Aquesta ampliació és gràcies a 
la feina de tots: la Generalitat, el 
Consell Comarcal, l’Ajuntament de 
Riudoms i també la pressió dels 

veïns i d’Esquerra. De fet, el dia de la 
inauguració es va recordar l’episodi 
de fortes pudors de l’estiu de 2020, 
que des d’Esquerra vam posar sobre 
la taula de l’Ajuntament amb diverses 
reunions de veïns.

La Generalitat
inverteix més de
4 milions d’euros
L’ampliació de la depuradora permet 
dues coses: duplicar la capacitat de 
tractament d’aigües residuals, cosa 

necessària pel creixement de població 
de Riudoms; i millorar la qualitat de 
les aigües que es reincorporen als 
aqüífers de la riera.

D’altra banda, la Generalitat té un pla 
per instal·lar plaques solars a bona 
part de les depuradores de Catalunya 
per tal que siguin autosuficients. 
Una de les depuradores on això està 
previst és la de Riudoms. Fins el 2030
es preveu la inversió de 159 milions
d’euros en aquest àmbit a tot el país,
donant així compliment a la Llei del
Canvi Climàtic.

Esquerra: la feina 
que dona resultats

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

El Ricard Gili amb el director de l’ACA a la depuradora de Riudoms Instal·lacions de la depuradora

1. Un nou aparcament
Ho hem repetit molts cops: 
cal convertir solars privats en 
aparcaments municipals. Doncs bé, 
com haureu vist, hi ha novetats: el 
solar de davant el supermercat Dia 
ja s’ha arreglat. Des de principis de 
mandat hem parlat amb propietaris 
de solars i hem posat el tema a la 
taula de l’Ajuntament. Fa uns mesos 
ja vam explicar que també s’ha firmat 
un acord per un solar del carrer dels 
Avellaners. Un dels propietaris ens 
va dir “Si des d’ERC no haguéssiu 
apretat, això no s’hauria fet”.

Liderem accions
per fer avançar
el nostre poble
2. Reforcem la llar d’infants
Tal com us hem explicat a la pàgina
tres, des d’Esquerra Riudoms hem 
fet una proposta per ampliar els dies 
que la llar està oberta. La majoria 
de grups li ha donat suport i ara 
s’estudiarà com aplicar-ho. D’aquesta 
manera, fem un pas endavant per 
reforçar la llar.

3. Ampliació Guàrdia Municipal
Fa poc s’han afegit dos nous agents 
al cos, que ha passat d’11 a 13. Això 
ha de ser positiu per la seguretat, per 
reforçar el civisme, per la cura dels 
alumnes quan entren a l’institut, etc. 

Els darrers anys des d’Esquerra hem
treballat per aconseguir aquesta
ampliació. El 2020 vam presentar una
moció per estudiar-ho, ja que estàvem
convençuts que era possible. Tots els
grups hi van donar suport i ara s’ha 
fet efectiu. De fet, vam ser l’únic partit  
que ho portava al programa electoral. 

Nou aparcament davant el supermercat Dia Dos nous agents a la Guàrdia Municipal

Amb pocs diners s’ha aconseguit un bon resultat. És el que havíem reclamat.



Des d’Esquerra posem en marxa 
‘Riudoms 2030’, un procés d’escolta i 
participació per definir conjuntament 
el futur del nostre poble. I és que la 
millor manera de dibuixar el futur 

de Riudoms és fer-ho entre tots. Per 
això us convidem a participar-hi. És 

l’hora de tornar a enlairar-nos! 

Aquest procés inclourà un 
seguit d’accions que activarem 
progressivament al llarg dels 

propers mesos. I, de fet, segueix la 
línia del que ja hem fet tot aquest 

mandat: reunions amb veïns, 
reunions amb entitats i un contacte 

constant amb la ciutadania. 

De moment, comencem amb diverses 
sessions de debat i aportació de 

propostes. La primera, la vam fer el 
19 de novembre passat a l’Epicentre 
Gaudí. Properament anunciarem la 
següent. Seguiu les nostres xarxes 
socials per estar-ne al dia. Hi pot 

assistir qualsevol persona.

Entre tots dibuixem Riudoms

1 2 3

COM PARTICIPAR-HI?
Col·laborar en el projecte ‘Riudoms 2030’ és molt senzill. Indica’ns el teu nom, cognom i 
número de telèfon i ens posarem en contacte amb tu. 

· Envia un missatge de WhatsApp al 641 67 15 10
· O escriu per correu a esquerra.riudoms@gmail.com

Malauradament, segueix igual

Avinguda Pau Casals

Jardins de la Via Romana

Al costat de la llar d’infants

Carrer Sant Antoni

Avinguda de Montbrió Urbanització Campàs

Urbanització Molí d’en Marc

Al costat de la residència L’Onada Carrer Sant Jaume

Avinguda de Reus

Malauradament, massa voreres de Riudoms estan així. Aquí n’hem posat 10 casos, però en són més. I el que és pitjor 
és que fa temps que dura. Voreres per on és difícil passar. Rajoles que han desaparegut i ara només hi ha herba. O 
un lloc com la llar d’infants, amb un forat a prop de la porta. Ho hem publicat en altres butlletins i ho hem portat a 
l’Ajuntament, però res. Falta d’agilitat del govern? No té les prioritats clares? La responsabilitat és seva. La brigada fa 
bona feina i segueix les indicacions que rep del govern municipal. Fotos fetes durant el mes de novembre.

T’HI ESPEREM!



ESTEM EN CONTACTE!
Segueix-nos 
per Whatsapp!

Per apuntar-te 
al nostre canal, 
escaneja aquest 
codi QR o envia
un whatsapp al 
641 67 15 10.

Com funciona?
Si t’apuntes al nostre canal de 
WhatsApp, rebràs informació de la 
feina que des d’ERC fem a l’Ajunta-
ment i també de notícies sobre Riu-
doms. No et posarem en un grup de 
WhatsApp amb més gent, sinó que 
t’enviarem la informació directa-
ment a tu. Ningú més que nosaltres 
et podrà escriure. I podràs deixar 
de rebre els nostres missatges quan 
ens ho comuniquis.

Estaràs al dia del 
que fem per tu i 
per Riudoms!


