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DIJOUS 
22 DE JULIOL

Des d’avui, a la casa de la vila com marca el costum, al bal-
có de l’ajuntament, a la plaça de l’Om, hi lluirà el domàs de 
la Festa Major.

19.00 h REPIC DE CAMPANES / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Repic general de campanes que anuncia l’inici de la Festa Major 
d’estiu a tot el poble.

19.30 h RECEPCIÓ INSTITUCIONAL DELS PREGONERS 
/ SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

SALUTACIÓ
En ple estiu hi tenim la nostra festa 
major: la calor, la llargària del dia i 
el temps d’esbarjo estival conviden 
a trobar-nos, sobretot després de 
tantes absències perllongades en 
el temps. 

L’any passat vam haver de fer una 
no-festa major, i enguany ens toca 
fer una quasi-festa major. Quins 
temps que ens toca viure... Per una 
banda, les festes tenen la funció de 
fer-nos trobar i gaudir junts i, per 
altra banda, hem de tenir ben pre-
sent que estem condicionats per 
les necessàries mesures imposa-
des per fer front a la pandèmia. 

Us demano ser molt curosos en 
el compliment d’aquestes mesu-
res, fet que no impedeix poder 
tenir una experiència de festa 
major gratificant. 

I per a demostrar-ho, el programa 
que ara teniu a les mans conté el 
conjunt d’activitats d’enguany, 
des del 22 fins al 25 de juliol, i 
que pretén cobrir un ampli ven-
tall de preferències, per tal que 

d’alguna manera hi trobem tots 
i totes aquella activitat que ens 
vindrà més de gust. 

I em serveixo del disseny del car-
tell d’enguany per definir la nos-
tra Festa Major de Sant Jaume: el 
cartell reflecteix l’esperit de la fes-
ta, representa de forma sintètica 
i des d’una mirada a ull d’ocell a 
tots amb els elements festius. Els 
colors utilitzats destaquen per ser 
vius i alegres, donant vida als ca-
rrers i places que malauradament 
fa massa temps que s’omplen de 
silenci. Sense la gent no hi hauria 
la Festa Major, per això cal fer un 
agraïment immens a totes les per-
sones i entitats que la feu possible, 
més encara en les circumstàncies 
actuals. Recuperem, en la mesu-
ra del que es pugui, l’ànima festi-
va que cada any omple l’estiu del 
nostre poble. 

Malgrat tot, junts fem vibrar la 
Festa Major! 

SERGI PEDRET LLAURADÓ
Alcalde de Riudoms

20.00 h PREGÓ DE LA FESTA MAJOR 
/ SALA MULTIÚS DEL CASAL RIUDOMENC
Pregó a càrrec de la Colla Gegantera de Riudoms, entitat crea-
da l’any 1982, i des de llavors és la dipositària dels gegants Ton i 
Cisca, així com de les parelles de capgrossos “els Francesos i els 
Catalans”, el gegant Gaudí i el manotes Galderic. L’acte es podrà 
seguir en directe des de les xarxes socials de l’Ajuntament. 



4 5

 

DIVENDRES 
23 DE JULIOL

18.00 h ANIMACIÓ INFANTIL “BITXOS RAROS” amb la 
Nuri Total / RECINTE DE SANT ANTONI  
Una granja musical on tenen cabuda tots els bitxos raros. Un pop 
amb bicicleta, una libèl·lula astronauta i un gripau amb ales són 
alguns dels protagonistes d’un espectacle divertit, amb cançons 
plenes de màgia i energia per a tota la família. 
Entrada amb tiquet. Aforament limitat (veure condicions).
OBERTURA RECINTE: 17.00 h

 

 

21.00 h ENCESA DE LA TRONADA AÈRIA 
/ PLAÇA DE L’ESGLÉSIA  

21.30 h ESPECTACLE “EL SECRET DE LA LLOLL”, amb 
la Lloll Beltran / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Aquest és un conte teatralitzat, una història 
romàntica d´un comte francès i una cuple-
tista catalana, plena d´aventures, sorpreses 
i bogeries. Un espectacle fresc i divertit, 
on la Lloll fa tots els papers de l’auca i 
desplega el seu ofici i el seu art com a 
gran show-woman. Aquest espectacle és 
molt més que un monòleg teatralitzat. Hi 
trobarem un bon assortit d´estils musicals 
en aquesta història de suspens en la que 
conviuen personatges ben va-riats i algun 
de molt actual. Entrada amb tiquet. 
Aforament limitat (veure condicions).
OBERTURA RECINTE: 20.30 h
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DISSABTE 
24 DE JULIOL

11.00 h L’HORA DEL CONTE ESPECIAL FESTA MAJOR 
/ BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONI GAUDÍ
Narració a càrrec de na Conxa Torres i activitat complementària 
sobre la Festa Major. Activitat presencial amb aforament limitat. 
Entrada amb inscripció prèvia enviant un correu electrònic a 
l’adreça biblioteca.gaudi@riudoms.cat

 

 

21.00 h ACTE DE L’ELECCIÓ DE LA PUBILLA, l’HEREU, 
LA DAMA I EL FADRÍ D’HONOR DE RIUDOMS 2021 
/ PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

21.30 h CONCERT a càrrec de READY TO ROCK 
/ PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 
Banda de versions de rock nacional i internacional amb un directe 
potent i un repertori ple de clàssics de les bandes més destacades 
del gènere. 
Entrada amb tiquet. Aforament limitat (veure condicions).
OBERTURA RECINTE: 20.00 h

 

 

20.00 h CONCERT a càrrec de la CORAL VEUS DE 
LA TERRA / ESGLÉSIA DE SANT JAUME

21.30 h CORREFOC a càrrec de la COLLA DE DIA-
BLONS I DE LA COLLA DE DIABLES DE RIUDOMS 
/ PATI DE L’ESCOLA BEAT BONAVENTURA 
Entrada amb tiquet. Aforament limitat (veure condicions).
OBERTURA RECINTE: 20.30 h
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DIUMENGE 
25 DE JULIOLLa Fúmiga són vent nou a l’escena musi-

cal valenciana, un projecte original, en-
grescador i festiu que reprodueix al País 
Valencià el fenomen ja conegut a altres 
indrets del món de portar les agrupacions 
formades per instruments de vent i per-
cussió del carrer a l’escenari, a l’estil de 
les bandes balcàniques o les brass bands 
del centre d’Europa Entrada amb tiquet. 
Aforament limitat (veure condicions)
OBERTURA RECINTE: 22.00 h

23.00 h CONCERT JOVE a càrrec de LA FÚMIGA 
/ PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

19.00 h SOLEMNE MISSA EN HONOR A SANT JAUME 
/ ESGLÉSIA DE SANT JAUME
Solemne missa en honor al copatró de Riudoms. L’acte es podrà se-
guir en directe des del seu canal de Youtube. Aforament limitat.

21.00 h EXHIBICIÓ DE LLUÏMENT DELS ELEMENTS 
FESTIUS / PATI DE L’ESCOLA BEAT BONAVENTURA
Ball individual de lluïment dels diferents elements que formen part del 
Seguici Festiu de Riudoms:Colla de Diablons, Colla de Diables, Taba-
lers, Capgrossos Francesos i Catalans de la Colla Gegantera, Grallers de 
Riudoms, Manotes Galderic, Gegant Gaudí, Gegants Ton i Cisca, Grallers 
de la Colla Gegantera, el Cavall dels Nebot, Banda «BANDSONATS», 
Ball de Cercolets, Ball de Gitanes, Ball de Valencians i els seus grallers, 
Ball de Bastons i els seus grallers, grup de percussió “«RIUDRUM’S». I a 
continuació música en viu a càrrec de la Txa-ranga Bansonats. L’acte es 
podrà seguir en directe des de les xarxes socials de l’Ajuntament. 
Entrada amb tiquet. Aforament limitat (veure condicions). 
OBERTURA RECINTE: 20.00 h

23.00 h CASTELL DE FOCS AERI DE FINAL DE FESTA 
Amb els focs artificials, posem el punt i final a la Festa Major de Sant 
Jaume 2021.
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PROTECCIÓ I CONDICIONS 
DE RESERVA D’ESPAI

• Les entrades es podran recollir en el punt de distribució ubicat a 
la Plaça de l’Església, de 18.00 h a 20.00 h, durant els dies 20 
i 21 de juliol. 

• Les activitats es realitzen en espais delimitats, amb control 
d’accés i d’aforament, registre d’assistents, públic assegut, dis-
tàncies interpersonals, mascaretes i gel hidroalcohòlic.

• Cal reserva prèvia d’entrades per accedir a tots els espectacles a 
l’aire lliure. En el moment de recollir l’entrada s’hauràn de facilitar 
les dades de tots els assistents.

• Les entrades mantenen el caràcter popular, sent gratuïtes. Les 
localitats per a cada activitat es posaran a disposició la mateixa 
setmana de l’espectacle.

• Màxim de 6 localitats per persona i reserva per a cada espectacle.

• Fins al dia abans de les activitats, es prega que es retornin les 
entrades que no s’hagin d’utiltizar, per tal que l’organització pu-
gui posar-les de nou a disposició. El retorn s’ha de fer presen-
cialment, a la Biblioteca Municipal de Riudoms (de dilluns a di-
vendres de 16.30 h a 19.30 h i dissabte de 10.00 h a 13.00 h).

• En cas que hi hagi entrades disponibles el mateix dia, 1 hora abans 
es podran recollir en el punt de distribució ubicat a l’entrada del 
recinte de l’espectacle.

• L’accés als recintes es realitzaran de manera esglaonada i pro-
gressiva, per la qual cosa es demana arribar amb suficient antela-
ció i poder evitar aixi les aglomeracions. 

• En els espais no es permetrà moure seients ni reagrupar-los amb 
d’altres espectadors.

• L’horari d’obertura dels recintes serà 1 hora abans de l’inici de 
l’espectacle o activitat.

• Els recintes disposaran d’espais reservats per a persones amb 
mobilitat reduïda. 
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• Es prohibeix totalment fumar en els recintes, encara que sigui a l’aire 
lliure. Per optimitzar les mesures de protecció, l’accés amb menjar 
o begudes (excepte aigua) no està permès així com tampoc el seu 
consum no està permès en cap dels espais d’activitats.

• Els menors de 16 anys hauran d’adquirir les entrades i assistir a 
l’espectacle acompanyats del seu pare, mare o tutor legal. Els pares 
poden autoritzar un altre adult responsable com a acompanyant del 
menor de 16 anys durant el concert o espectacle.

• Els menors de 2 anys també hauran de disposar d’entrada per acce-
dir als recintes; ja que, tot i no ocupar seient, comptabilitzen com a 
assistents en el càlcul d’aforament.

RIUDOMS CONTRA LES 
AGRESSIONS SEXISTES 

EN L’OCI I LA FESTA

Cal la implicació de tothom per eradicar les agressions mas-
clistes i lgbtifòbiques. Si mires cap a un altre lloc, estàs sent 
còmplice de l’agressió.

Són agressions:
• Bromes, burles i comentaris despectius de contingut sexual
• Contacte físic no desitjat
• Comentaris sexuals

• Xantatge i insistència per mantenir relacions sexuals
• Que t’amenacin en difondre imatges sexuals teves

Si presencies una agressió:
No passis. Implica’t. Pregunta a la persona agredida com pots ajudar-la.

Si pateixes una agressió:
Deixa clar a la persona agressora el rebuig a la seva actitud i exigeix-
li que no continuï. Informa el teu grup d’amistats i no et quedis sol/a.
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Davant d’una agressió sexual o violació:
Informa a algú de la teva confiança perquè t’ajudi. Truca al 112. Acudeix 
a un centre mèdic.

TELÈFONS D’URGÈNCIA:
Guàrdia Municipal de Riudoms : 609 90 20 90
Línia d’atenció contra la violència masclista: 900 900 120
WhatsApp contra la violència masclista: 601 00 11 22

Analitza si tu tens un comportament masclista i/o LGBTIfòbic:
• Assetjar no és lligar. Si no et segueixen el rotllo, no insisteixis.
• Respecte l’espai personal. Els cossos de les altres persones no són 

objectes per al teu gaudi.
• Reflexiona sobre els teus prejudicis sobre el físic de les persones i so-

bre aquelles que són diferents a tu. Les actituds violentes no demostres 
la teva superioritat, sinó que posen de manifest les teves inseguretats.

• S’ha de respectar fins on vol arribar l’altra persona en una relació. Si 
primer diu “Sí” i després diu “NO”, és “NO”.
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*La programació està sotmesa a modificacions segons normativa vigent. 
*En cas de mal temps, s’anunciarà la suspensió de l’activitat o l’espai alternatiu per mitjà 
d’un cartell en el lloc previst inicialment, per xarxes socials i al web de l’Ajuntament de 

Gràcies a totes les persones voluntàries, que han participat activament durant la Festa Major de Sant Jaume, per 
la vostra entrega pacient, constant i desinteressada. 

agraïments:

col·labora:col·labora:

organitza:organitza:

BALLS DE 
GITANES

BALLS DE 
VALENCIANS

BALLS DE 
CERCOLETS


