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Resultats de la Consulta de la Fira de l’Avellana 2017
En el marc de l’edició 2017 de la Fira de l’Avellana, l’Ajuntament 
de Riudoms va realitzar, com cada any, la consulta de participació 
ciutadana per tal que els veïns de Riudoms poguessin expressar 
la seva opinió sobre diferents temes de caràcter local. 

D’una banda, es tractava d’escollir els quatre projectes d’entitats 
locals més interessants per Riudoms d’un total de dotze 
propostes i, de l’altra, es proposaven dues opcions per reformar 
la plaça Mare Cèlia.

Com en les edicions anteriors, l’Ajuntament ha obert novament una línia addicional de col·laboració amb les entitats perquè aquestes 
puguin dur a terme els seus projectes ajudant amb una dotació econòmica per valor conjunt de 6.000 €, els quals es reparteixen de 
la forma següent: quatre actuacions d’entitats de com a màxim 1.000 € i quatre actuacions d’entitats de com a màxim 500 €.

Projectes guanyadors de les entitats locals

Projectes guanyadors de 1000€

- Ajuda psicosocial i econòmica als afectats de càncer i a les seves 
famílies (Lliga contra el càncer)

- Per una vida la prevenció és clau: adquisició d’un desfi bril·lador 
extern automàtic (AMPA Institut Joan Guinjoan)

- Recuperació del toc de les 4 campanes del campanar (Parròquia 
de Sant Jaume Apòstol)

- Equipament per al nou gimnàs de l’Escola Beat Bonaventura 
Gran (AMPA Escola Beat Bonaventura)

Projectes guanyadors de 500€

- L’Hivernacle, un lloc d’hivern per les plantes i d’aprenentatge 
pels nens/es (AMPA Escola Cavaller Arnau)

- Arranjament d’un magatzem (Càritas Parroquial)

- Cicle de concerts culturals (Associació de Jubilats i Pensionistes 
de Riudoms)

- Taula de rescat per a l’equip de salvament (Amics de Riudoms)

    Reforma de la plaça Mare Cèlia
Com s’ha anat informant, en aquest mandat s’està treballant en 
la dinamització del Nucli Antic de Riudoms. Atès que aquest és 
un dels eixos centrals d’aquesta legislatura, des de l’Ajuntament 
de Riudoms es vol conèixer l’opinió sobre la millora i rehabilitació 
dels espais que actualment ocupen l’antic Edifi ci de les Monges. 

Els estudis tècnics realitzats proposen la viabilitat de dues opcions, 
les quals fomenten de manera diferent la millora de l’entorn de la 
plaça. Els resultats que s’han obtingut a la pregunta quina opció 
creus més adequada per l’espai de l’Edifi ci de les Monges són 
els següents:

Opció B: Ampliar la plaça Mare Cèlia i convertir-la en una 
zona verda i de joc infantil

Opció A: Transformar l’edifi ci antic com a Museu Històric 
Municipal

52% 48%

Una vegada obtinguts els resultats de la consulta, els veïns de 
Riudoms han considerat que els projectes més interessants per 
al poble, als quals se’ls dotarà amb un ajut extraordinari, són els 
següents:


