
Com cada any, aprofitant el marc de la Fira de 
l’Avellana, des de l’Ajuntament us proposem 
aquesta iniciativa de participació ciutadana 
adreçada als veïns de Riudoms per tal que 
expresseu la vostra opinió sobre diferents temes 
de caràcter local.

Les respostes dels anys anteriors han servit 
per poder prendre decisions més ajustades a 
l’opinió majoritària dels veïns i per tant, la vostra 
participació s’ha traduït en fets reals i tangibles.

Així doncs, moltes gràcies per la vostra participació!

CONSULTA FIRA AVELLANA 2017
PODEU DEIXAR AQUESTA CONSULTA A L’ESTAND D’INFORMACIÓ DINS AL RECINTE FIRAL  

DURANT ELS DIES DE LA FIRA DE L’AVELLANA

 DNI:  ..............................................................................................................................

Les dades personals permeten la correcta identificació. Es garanteix el seu ús correcte i confidencial.
PER RESPONDRE CAL SER MAJOR DE 16 ANYS I ESTAR EMPADRONAT A RIUDOMS

Per altra banda, aquest formulari també és una excel·lent eina per tal de recollir les vostres opinions sobre 
temes relacionats amb Riudoms:  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(A retallar per un funcionari de l’Ajuntament)

  Parròquia de Sant Jaume Apòstol – Recu-
peració del toc de les 4 campanes del campa-
nar.

  Lliga contra el càncer – Ajuda psicosocial i 
econòmica als afectats de càncer i les seves 
famílies. 

  Associació de Dones Bella Llar – La música, 
font de felicitat. Activitats diverses vinculades 
amb la música.

 AMPA Escola Beat Bonaventura – 
Equipament per al nou gimnàs de l’Escola 
Beat Bonaventura Gran.

   Càritas Parroquial de Riudoms – 
Arranjament d’un magatzem.

   L’Om – FemSafareig.cat (Associació 
Cultural Amics de l’Om) – Commemoració 
del 50è aniversari de la revista l’Om.

  Associació de Jubilats i Pensionistes de 
Riudoms – Cicle de concerts culturals.

  Amics de Riudoms – Taula de rescat per a 
l’equip de salvament.

  Colla Gegantera de Riudoms – 35è 
aniversari de la Colla Gegantera de Riudoms.

  Club Patí Riudoms – Suport activitat patins: 
adquisició de material.

  AMPA Institut Joan Guinjoan – Per una 
vida la prevenció és clau: adquisició d’un 
desfibril·lador extern automàtic.

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

(Projectes ordenats segons ordre de presentació 
a l’Ajuntament. Més informació dels projectes a 
www.riudoms.cat)

1. Escull quatre projectes d'entitats locals

2. Propostes, queixes i suggeriments

Riudoms té una potent xarxa d’entitats locals que són un dels puntals de l’activitat social del nostre poble. 
L’Ajuntament anualment col·labora econòmicament amb totes aquestes entitats per tal que duguin a terme 
els seus projectes. 

A més a més, en el marc de la consulta de la Fira de Avellana, s’ofereix una dotació econòmica extra per 
4 projectes de 1.000 € i 4 projectes de 500 € que siguin de més interès pels riudomencs i riudomenques.

Així doncs marca els 4 projectes que creus més interessants per Riudoms:



Avís legal. Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades, incorporades i posteriorment destruïdes en el Fitxer 
de Participació ciutadana, responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, amb la finalitat de gestionar i controlar les activats vers a la 
ciutadania que es realitzen i la participació d’aquesta. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: 
C/ MAJOR Nº 52, 43330 RIUDOMS (TARRAGONA) o bé enviant un correu electrònic a: ajuntament@riudoms.cat.

Com s’ha anat informant, en aquest mandat s’està tre-
ballant en la dinamització del Nucli Antic de Riudoms. 
Donat que aquest és un dels eixos centrals d’aquesta le-
gislatura, des de l’Ajuntament de Riudoms es vol conèi-
xer l’opinió sobre la millora i rehabilitació dels espais 
que actualment ocupen l’antic Edifici 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 Mare Cèlia. 

Opció A: Rehabilitació de l’antic Edifici de Les Monges com a Museu Històric Municipal

En aquesta proposta es manté el bloc principal 
de l’antic Edifici de les Monges per tal de ser re-
habilitat amb l’objectiu d’ubicar-hi posteriorment 
el Museu Municipal de Riudoms. Per altra ban-

da desapareixerien les construccions annexes a 
aquest bloc principal, donant així una major llu-
minositat al museu i a la vegada fent créixer la 
Plaça Mare Cèlia com espai verd.

En aquesta proposta desapareixeria l’antic Edifici 
de les Monges per donar pas a una gran plaça.  
Aquesta actuació prioritza l’esponjament del Nu-

cli Antic i permetria habilitar-hi un nou espai ampli 
com a zona verda i de jocs per a infants. 

Opció B: Ampliació de la Plaça Mare Cèlia

3. Com t'agradaria la reforma de la Plaça Mare Cèlia?

Quina opció creus més adequada per l’espai de l’Edifici de les Monges?

❏ Opció A: Transformar l’edifici antic com a Museu Històric Municipal

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


