
Millorem la gestió d’equipaments i serveis

Els agEnts implicats sEmprE han dE podEr participar En lEs dEcisions quE Els afEctEn. si Ens hi impliquEm 
dirEctamEnt, tindrEm més podEr dE dEcisió. s’ha d’obrir la gEstió i ús dEls Espais municipals a tothom.

EDUCACIÓ
En educació cal potenciar 
el Consell Escolar Municipal 
(CEM), com a òrgan gestor  i 
representatiu que compta 
amb la participació de totes 
els actors implicats. Aquest 
òrgan hauria de redactar un 
Pla Educatiu d’Entorn que pla-
nifiqui l’ensenyament a nivell 
local, per concretar accions i 
millores relacionades amb les 
extraescolars, l’esport, la mú-
sica, la salut, la sostenibilitat, 
el convivència, o els serveis 
de menjador i acollida matinal 
dins el propi sistema educatiu.

FORMACIÓ
En formació cal dissenyar un 
programa formatiu que facili-
ti coneixements aplicables al 
panorama laboral actual. Prè-
viament però caldria estudiar 
les necessitats reals per po-
der elaborar un pla d’activitats 
anual. Paral·lelament caldria 
comptar amb la col·laboració 
d’entitats que ja ofereixen un 
programa formatiu i els propis 
beneficiaris, fomentant un cop 
més la participació ciutadana.

CULTURA
Pel que fa a la cultura, dispo-
sem de diversos equipaments 
culturals, al nostre entendre, 
sovint desaprofitats, a$lhora 
que com a poble tenim al-
guns potencials com el teatre. 
Aquest fet suposa un exemple 
òptim per impulsar la cultura al 
poble. Com exemple, es po-
dria aprofitar el potencial  del 
nou Casal, la forta implicació 
ciutadana i les entitats i grups 
locals per crear i promocionar 
una escola de teatre. Igual-
ment, la Biblioteca Municipal 
és un equipament que cal re-
vitalitzar i potenciar ampliant 
l’horari d’obertura i el seu 
fons. Seria positiu pels estu-
diants crear un espai exclusiu 
d’estudi, adaptat, amb més 
comoditats i amb ampliacions 
puntuals d’horari durant les 
èpoques d’exàmens per mi-
llorar el servei. També es po-
drien dinamitzar i promocionar 
més i millor les activitats que 
s’hi fan i imulsar-ne de noves. 
Pel que fa a la Casa de Cultu-
ra, caldria facilitar i potenciar 
l’accés i visita als espais que 
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encara es mantenen, tant del 
Museu com de l’Arxiu, garan-
tint l’adequació òptima dels 
seus fons. Així com promoure 
la seva reobertura, a partir de 
convenis de cessió, ús i gestió 
en col·laboració amb les enti-
tats. Igualment cal una apos-
ta decidida per la protecció i 
posada en valor del patrimoni 
arquitectònic i arqueològic a 
partir de la seva promoció. 

FESTES
Pel que fa a les festes, cal 
crear Comissions de Festes, 
obertes a la participació de 
tothom qui ho vulgui -tant a ni-
vell particular, com d’entitats o 
sectors econòmics implicats- i 
fer que la presa de decisions 
sigui plural i consensuada. 
Creiem que hi ha d’haver di-
verses comissions, segons les 
festivitats, ja que, posem per 
cas, algú que vulgui participar 
en l’organització de Barris no 
té perquè fer-ho a Carnaval. 
Amb tot, també caldria una 
comissió de coordinació, for-
mada per membres de totes 
les comissions, que es reuniria 

periòdicament, per  facilitar i 
acordar actuacions conjuntes, 
optimitzar esforços i recursos 
i coordinar el calendari festiu 
anual. Alhora, cal promoure 
les manifestacions de cultura 
tradicional i popular, a través 
del suport a les entitats i in-
centivar la creació del seguici 
festiu local tot fomentant la 
seva participació en les festes.

ESPORT
En esport també tenim un am-
pli ventall d’entitats que treba-
llen per al seu foment i pràcti-
ca. Cal potenciar els suport a 
aquestes entitats, cedint l’ús 
i gestió de les instal·lacions 
perquè puguin millorar la 
seva tasca. Igualment pen-
sem que des de l’ajuntament 
s’ha d’incentivar la coordi-
nació entre aquestes entitats 
i els centres educatius, per 
fomentar l’esport base i la 
creació d’escoles esportives. 
L’objectiu és mantenir l’alt 
nivell de participació de les 
entitats, garantir el seu futur 
i continuïtat i, alhora, intentar 
millorar el seu finançament.

Entenem que els equipaments són públics i els serveis que s’ofereixen han de ser sempre per al conjunt de la 
ciutadania. Amb això entenem que qualsevol persona o entitat ha de poder fer ús dels espais municipals, ja 
sigui per actes puntuals o com a local permanent. Creiem que no serveix de res disposar d’equipaments si no hi 
podem accedir amb facilitat o si no sabem què s’hi pot fer. Per aquest motiu, creiem que amb una bona gestió 
dels serveis i els equipaments, els riudomencs hi sortiríem beneficiats. Però com es tradueix això?

Primerament cal situar els equipaments i avaluar-ne l’estat. A partir d’aquí, redactar un pla d’usos i gestió 
d’equipaments, on s’hauria de decidir què es pot fer en cada espai i com es pot organitzar per donar-hi cabuda 
a tothom. Un bona manera seria estipular un horari on cada entitat, o particular, pugui fer ús de l’espai en qüestió 
durant una franja determinada. En aquest sentit, es podrien establir convenis amb les diferents entitats del 
poble, a les quals, de passada, es donaria un suport logístic. De la mateixa manera, es podria crear una borsa de 
recursos i materials. I en el mateix sentit de facilitar la logística caldria dotar els edificis municipals amb internet 
Wi-Fi. Ara bé, aquesta manera de fer transversal, on es difuminen les barreres d’allò públic i la ciutadania, no ha 
de ser únicament per als equipaments sinó que també ha de ser extensible a tots els àmbits.



Avui en dia, tenir un bon producte no és garantia d’èxit. Per 
això és cabdal dur a terme una bona promoció. Òbviament, si 
un producte o servei és bo es ven més fàcilment, però amb la 
quantitat d’informació que tenim, si no es publicita prou, sembla 
que no existeixi. Riudoms té molts atractius i cal potenciar-los, 
donar-los visibilitat. Però a nivell productiu i econòmic, el sec-
tor agroalimentari destaca per la seva qualitat i bona reputació, 
tant a nivell intern com extern. Ara bé, una promoció transversal 
implica la posada en valor d’altres sectors que generi una dinà-
mica de benefici mutu entre uns i altres. Per això, creiem que 
l’aposta pels productes agroalimentaris s’ha de complementar 
amb la promoció d’altres sectors econòmics com l’agricultura, 
la indústria, el comerç, la restauració o el turisme i la cultura. 

Per dur a terme una bona promoció, creiem que hi ha dos 
eines fonamentals. La primera és la creació d’un Consell Muni-
cipal de Promoció (CMP), entès com un òrgan local de coordi-
nació on hi estiguessin representats tots els agents econòmics 
del poble. La segona és el disseny i implementació d’un distintiu 
comercial que aporti valor afegit, com ara la Marca Riudoms. 

CONSELL MUNICIPAL DE PROMOCIÓ
Proposem la creació d’un Consell Municipal de Promoció (CMP), 
entès com un òrgan de representació de tots els agents i sectors 
econòmics locals. En aquest òrgan hi haurien de ser presents 
-i tenir veu- des dels productors, la indústria agroalimentària, 
el comerç i la restauració, fins als professionals que ofereixen 
diversos tipus de serveis.

El seu objectiu principal ha de ser dinamitzar i vetllar pel bon 
funcionament de totes les activitats de promoció a nivell local. 
Entre aquestes, destaca de forma principal la Fira, que hauria de 
convertir-se en el principal aparador comercial i estratègic del 
municipi, amb presència i participació de tota l’activitat econò-
mica i professional local. El Patronat de la Fira és ineficient i cal 
redefinir totalment la seva composició, pressupost i objectius. 
Cal estudiar com funcionen altres fires agrícoles i multisectorials 
del territori (Fira del Vi, Fira de l’oli, Firagost…) i determinar els 
punts forts i febles de la mà de professionals i institucions del 
sector. 

El CMP també hauria de promoure i coordinar altres inicia-
tives com Sant Jordi o Nadal, les campanyes comercials o 
les jornades gastronòmiques. Amb la participació de tots els 
agents, aconseguirem que es doni veu als propis implicats i que 
les idees que en surtin tinguin una perspectiva més àmplia. En 
aquest sentit, una eina com el CMP serviria per deixar de dis-
senyar les cites anuals de promoció comercial des del prisma 
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cal EntEndrE i trEballar la promoció dE forma transvErsal, promocionant Els productEs  agroalimEntaris 
com a sEctor Estratègic, i implicant Els sEctors dE l’agricultura, la indústria, El comErç i la rEstauració.

Per treballar les propostes relacionades amb els equipaments i serveis 
relacionats amb l’educació, la cultura, l’esport o l’oci us convidem el 
dissabte 21 de març a les 18:00 h a la Casa de Cultura.

El Patronat de la Fira és ineficient i cal redefinir totalment la 
seva composició, pressupost i objectius. 
El Consell Municipal de Promoció, amb representació de 
tots els agents implicats, hauria de ser l’encarregat de 
redissenyar aquesta cita estratègica

polític en benefici dels propis agents econòmics. 
Tot i entenent la promoció local com un concepte transversal, 

creiem que el sector estratègic ha de ser l’agroalimentari, el més 
tradicional del nostre poble i aquell en el qual excel·lim. L’oli, la 
fruita seca, la verdura, la coca de recapte, la fruita, la carn o els 
embotits són els productes riudomencs que tenen més reconei-
xement a la demarcació. Potenciar de manera decidida aquest 
sector genera beneficis paral·lels al nostre entorn i territori, ja 
que incentiva a tornar fer de la pagesia un motor econòmic clau 
del municipi. Ara bé, creiem que la promoció ha d’incloure tam-
bé altres àmbits (forns i fleques, restauració, allotjament) i ser-
veis (cultura, patrimoni, figura d’Antoni Gaudí, entorn natural i 
paisatgístic) per establir una estratègia integral.

MARCA RIUDOMS
Una altra eina interessant per a la promoció del nostre poble és 
la implementació de la Marca Riudoms. Es tractaria de la creació 
d’una marca comercial que acullís tots els productes produïts al 
nostre terme (coca de recapte, horta, avellana, oli o embotits). 
L’objectiu seria que els consumidors l’associessin a productes 
de qualitat i proximitat. Per una banda, la marca generaria con-
fiança en el comprador perquè sabria que el producte adquirit ha 
estat elaborat seguint les normatives d’aquí, alhora que indicaria 
que no han passat molts dies des de la seva recol·lecció. Per 
l’altra, si la marca genera un prestigi, els productors riudomencs 
en trauran major benefici. La marca hauria de tenir una imatge 
gràfica que fos de fàcil identificació i que donés visibilitat i pres-
tigi als productes locals. També s’hauria de potenciar la presèn-
cia dels productes Marca Riudoms al mercat local (comerços, 
restauració, etc.) i aprofitar l’administració per promocionar-los 
en tots els àmbits locals (aperitius, menjador escolar, bars mu-
nicipals, etc.).

Perquè la marca sigui un èxit, s’han de crear òrgans de gestió 
de la Marca Riudoms, on hi participin de manera directa tots 
els agents implicats. En aquest sentit, més enllà dels diversos 
tipus de productors (pagesos, flequers, productors d’embotits), 
cal tenir en compte els distribuïdors, els comerços que venguin 
els productes i el sector de la restauració.


