
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM A L’AJUNTAMENT DE 
RIUDOMS PER TAL QUE EL PREGONER DE LA FESTA MAJOR DE SANT JAUME I LA 
PERSONA QUE INAUGURA LA FIRA DE L’AVELLANA SIGUIN ESCOLLITS AMB 
CONSENS I PRIORITZANT PERSONES REPRESENTATIVES I LA IGUALTAT 
DONA-HOME 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que a Riudoms hi ha dos esdeveniments del calendari festiu, cultural i de 
promoció econòmica que tenen un fort impacte, com són la Festa Major de Sant 
Jaume i la Fira de l’Avellana. 
 
Atès que aquests dos esdeveniments inclouen la presència de figures públiques 
d’una especial rellevància: 

- en el cas de la Festa Major de Sant Jaume existeix la figura del pregoner: 
persona encarregada de donar el tret de sortida a aquest esdeveniment a 
través d’un discurs públic i solemne i també de l’encesa de la tronada. 

- en el cas de la Fira de l’Avellana existeix la figura de la persona que 
inaugura aquest certamen. Ho fa a través d’un discurs públic i solemne i 
també tallant la cinta que es col·loca a l’entrada de la Fira. 

 
Atès que aquestes dues figures -pregoner de la Festa Major de Sant Jaume i 
persona que inaugura la Fira de l’Avellana- tenen un pes simbòlic destacat i que, 
per tant, seria òptim que representin a una part majoritària dels riudomencs i que 
la seva elecció generi el màxim consens possible. 
 
Atès que a Riudoms tenim persones representatives dels àmbits vinculats a la 
Festa Major de Sant Jaume i la Fira de l’Avellana, àmbits com el cultural, 
l’associatiu, l’agrícola, el gastronòmic, el comercial, etc. 
 
Atès que en ple segle XXI cal avançar amb fermesa cap a la igualtat 
d’oportunitats dona-home i tenint en compte que la Fira de l’Avellana, després de 
39 edicions, encara no ha estat mai inaugurada per una dona. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’ERC-AM a l’Ajuntament de Riudoms proposa 
l’adopció dels següents acords. 
 

ACORDS 
 
Primer. L’Ajuntament de Riudoms es compromet a escollir amb consens polític i 
social el pregoner de la Festa Major de Sant Jaume i la persona que inaugura la 
Fira de l’Avellana. En concret, l’elecció d’aquestes dues figures haurà de tenir, 
com a mínim, el suport de dues terceres parts del regidors de l’Ajuntament de 
Riudoms.  
 



Segon. L’Ajuntament de Riudoms es compromet a prioritzar persones 
representatives per al conjunt de riudomencs a l’hora de triar el pregoner de la 
Festa Major de Sant Jaume i l’escollit per inaugurar la Fira de l’Avellana, ja que es 
tracta de dues figures amb un pes simbòlic destacat. Això inclou: 

- persones que viuen a Riudoms o que, tot i no residir-hi, hi tenen un vincle 
especial. 

- persones amb un rol institucional rellevant en entitats, administracions 
públiques, etc. 

 
Per norma general es prioritzaran persones representatives dels àmbits vinculats 
a la Festa Major i la Fira: cultural, associatiu, agrícola, gastronòmic, comercial, 
etc.  
 
Tercer. L’Ajuntament de Riudoms es compromet a prioritzar la igualtat 
dona-home en l’elecció del pregoner de la Festa Major de Sant Jaume i la 
persona que inaugura la Fira de l’Avellana. Això implica que, per exemple, al llarg 
d’un període de 10 anys, aquestes figures haurien de recaure en cinc ocasions en 
una dona i en cinc ocasions en un home. A la vegada, tenint en compte la nul·la 
presència històrica de dones a l’hora d’inaugurar la Fira, es promourà la 
discriminació positiva envers la dona. D’altra banda, si el pregó o la inauguració 
els fan dues o més persones de manera conjunta, es buscarà que entre elles hi 
hagi tant dones com homes.  
 
Quart. L’Ajuntament de Riudoms es compromet a implementar els acords descrits 
en aquesta moció en l’edició del 2020 de la Festa Major de Sant Jaume i de la 
Fira de l’Avellana. 
 
Cinquè. L’Ajuntament de Riudoms es compromet a informar d’aquest acord en el 
proper Butlletí d’Informació Municipal que publiqui. 
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