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DIVENDRES 20 DE JULIOL
19.30 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 DEL PREGONER I ELS SEUS CONVIDATS / SALÓ DE 
PLENS DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

20.00 h COMITIVA CAP AL TEATRE AUDITORI CASAL RIUDOMENC

20.30 h PREGÓ DE FESTA MAJOR / SALA MULTIÚS DEL CASAL RIUDOMENC
Pregó a càrrec del riudomenc JOAN FRANCESC MESTRE, pagès, president del Cerap 
1998-2010, membre actiu de les seccions d’escacs, muntanya i diable veterà, fundador i 
impulsor de la creació de la Colla de Diables de Riudoms l’any 1992. Membre del Consell 
rector de la cooperativa de Riudoms i vicepresident desde fa 3 anys. 

21.30h ENCESA DE LA TRONADA / REPLÀ DE L’ESGLÉSIA DE SANT JAUME APÒSTOL
A continuació, encesa de llums d’estiu de la Plaça de l’Església. 

21.45 h CONCERT / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 
Concert a càrrec del grup «POP’N’ROLL COVER BAND». Durant el concert,  “Llesca 
de Festa Major”, sopar a càrrec dels establiments: Taperia “La Placeta”, Llesqueria “La 
Confiteria”, Creperia “Katacrep” i Bar del Casal (llesca + consumició: 7 €). 

FESTA MAJOR DE 
SANT JAUME

23.30 h ULÉ BARRAQUES / ESPAI 
BARRAQUES (PASSEIG DELS 
GERMANS NEBOT)
Concerts dels grups «LA TORTUGA 
QUE NUNCA TUVE», SEGONAMÀ» 
i  «BRAMS». 
Al voltant de l’escenari central, 
hi trobareu les barraques de les 
entitats participants, on podreu 
refrescar-vos i fer un mos. L’entrada 
al recinte és lliure. Recordeu que 
no es pot accedir amb beguda ni 
menjar que no hagi estat adquirit 
dins del recinte. Els menors de 18 
anys aniran acompanyats d’un adult.
Accés lliure. 
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Un cop més la Festa Major de Sant Jaume és aquí per fer vibrar les nostres vides omplint el 
nostre estiu amb la celebració de les nostres tradicions amb la participació en un programa 
d’activitats per a tots els gustos i per a totes les edats.

El programa que teniu a les mans reuneix desenes d’actes i activitats gràcies a l’esforç 
conjunt de l’Ajuntament de Riudoms, de moltíssimes persones i de les entitats de Riu-
doms. L’impuls que l’any passat vàrem aconseguir donar-li a la Festa Major de Sant Jaume 
es manté viu enguany amb aquest programa d’actes que passa a sis dies de durada i amb 
importants novetats.

Així doncs, seguim ampliant i  millorant la programació, seguim complementant els actes 
més tradicionals i amb més arrelament històric, i seguim incorporant propostes de nova 
creació que omplen un programa ple d’activitats per a tothom. Estem segurs que trobareu 
el vostre espai per gaudir de la Festa Major, ja sigui per passar una bona estona, per partici-
par plenament de la festa, per compartir l’alegria amb els amics i la família, etc.

Efectivament, la Festa Major de Sant Jaume 2018  és un espai per gaudir, per compartir 
i per participar, on tots els riudomencs i riudomenques en hi retrobem cada any, però 
l’extensa programació també ens ofereix una bona oportunitat per compartir la Festa Major 
amb els amics i familiars de fora de Riudoms. 

De fet, la nostra Festa Major forma part de la nostra manera de ser, ens representa i ens 
projecta, i per això hem d’aprofitar per compartir aquest gran expressió de les nostres 
tradicions i de la nostra cultura per mostrar als pobles i ciutats del nostre entorn la nostra 
identitat com a poble.

És per tot això que entre tots aconseguirem fer vibrar la Festa Major de Sant Jaume 2018, 
perquè la Festa Major és el que és gràcies a la implicació i la feina de totes les persones, 
institucions, entitats i associacions que hi treballem incansablement perquè tot surti bé. 

Per aquesta gran participació i esforç col·lectiu, a tots i a totes, moltes gràcies! 

Bona Festa Major! 

Josep M Cruset Domènech
Alcalde
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DISSABTE 21/07/18

14.00 h DINAR POPULAR / RECINTE DE SANT ANTONI 
Dinar de germanor entre Colles de Diables convidades i locals. Venda de tiquets al 
CERAP i a Ca la Borrassa.  Ho Organitza: Colla de Diables. 

18.00 h CONCENTRACIÓ PER A LA CERCAVILA INFANTIL / PLAÇA DE L’OM
Concentració dels diferents elements participants a la Cercavila Infantil: capgrossos de 
la Colla Gegantera, capgrossos del taller infantil, tabalers de la Colla de Diables i dels 
Diablons, manotes Galderic de la Colla Gegantera, capgrossos i gegantó de l’Esplai del 
Casal Riudomenc, elements festius de l’AMPA de l’Escola Beat Bonaventura i AMPA 
de l’Escola Cavaller Arnau.També hi estan convidats tots els nens i nenes que vulguin 
participar-hi amb els seus propis timbals o capgrossos.

18.30 h  CERCAVILA INFANTIL  / PLAÇA DE L’OM
Cercavila de tots els participants pels carrers del centre de la vila acompanyats de la 
xaranga «FEM MÚSICA» i el grup d’animació de carrer «MACROSCOPI». Participació 
oberta a tothom. Convidem a tots els nens i nenes que portin el seu capgròs.
RECORREGUT: C. Major, C. Gaudí, entre places, C. Nou, C. Galanes, C. Major i Pl. 
de l’Om (veure plànol)

19.00 h ESPECTACLE INFANTIL /  PLAÇA DE L’OM
Espectacle infantil «QUE PETI LA PLAÇA!» a càrrec de Xip Xap. Múltiples estils musicals 
convidaran el públic a ballar en diferents formats.

21.00 h CORREFOC INFANTIL / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 
La Colla de Diablons de Riudoms fa el segon correfoc infantil, acompanyats de la Colla de 
Diables infantil de Cambrils i de Molins de Rei.  
RECORREGUT: C. de l’Arenal, C. Major, C. Gaudí, Pl. de l’Església (veure plànol)

22.00 h CORREFOC / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 
Tradicional Correfoc de la Festa Major, amb la participació de la Colla de Diables de 
Riudoms,  la Colla de Diables ‘Cagarrieres’ de Cambrils, la Colla La Vella de Gràcia de 
Barcelona, el Ball de Diables de Constantí i la Colla de Diables d’Altafulla. 
RECORREGUT: C. de l’Arenal, C. Major, Pl. l’Om, C. Major, C. Galanes, C. Nou, Pl. de 
l’Església (veure plànol)

23.15 h ENCESES DE LLUÏMENT  / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 
En acabar el correfoc, es faran les enceses de lluïment de totes les colles i la carretillada 
conjunta. L’encesa de la traca final anirà a càrrec del David Solé, antic membre de la Colla 
de Diables de Riudoms.

23.30 h MÚSICA EN VIU / RECINTE DE SANT ANTONI 
Concert a càrrec de «ELS FÉNIX». Accés lliure. 

24.00 h ULÉ BARRAQUES / ESPAI BARRAQUES (PASSEIG DELS GERMANS NEBOT)
Concerts dels grups «PORTO BELLO» i «EBRI KNIGHT». 

DIUMENGE 22/7/18
10.00 h SORTIDA DE LA 27a BICICLETADA POPULAR / PLAÇA DE L’ARBRE
Concentració de tots els participants a les 9.45 h. El recorregut  transcorrerà per un circuit 
urbà senyalitzat de 3 Km.  La Bicicletada Popular finalitzarà al parc de Sant Antoni, on 
s’oferirà l’esmorzar a tots els participants inscrits. Es farà el sorteig d’un pernil i d’obsequis 
entre els adherits a la Campanya Riudoms Pedala. És obligatori l’ús de casc homologat. Cal 
portar aigua, protecció solar i roba adequada.

18.00 h CONCENTRACIÓ DELS ELEMENTS FESTIUS / PLAÇA DE L’OM
Concentració dels diferents elements que formen part del Seguici Festiu de Riudoms: 
Colla de Diablons, Colla de Diables, Tabalers, Capgrossos Francesos i Catalans de la Colla 
Gegantera, Grallers de Riudoms, Manotes Galderic, Gegant Gaudí, Gegants Ton i Cisca, 
Grallers de la Colla Gegantera, Els Gegants del Pi (colla convidada), el Cavall dels Nebot, 
Banda «BANDSONATS», Ball de Cercolets i els seus grallers, Ball de Gitanes i els seus 
grallers, Ball de Valencians i els seus grallers, Ball de Bastons i els seus grallers, grup de 
percussió “«RIUDRUM’S» i grup de música tradicional dels Ministrers «VA DE VENT». 

18.30 h COMITIVA DEL SEGUICI FESTIU / PLAÇA DE L’OM
Comitiva dels elements festius de Riudoms,  juntament amb els representants de les 
entitats locals, l’Hereu i la Pubilla, el Fadrí i la Dama d’Honor 2018, i els membres del 
consistori per anar a ofici.  
RECORREGUT: C. Major, C. Gaudí, Pl. de l’Església (veure plànol)

18.45 h EXPOSICIÓ DELS ELEMENTS DEL SEGUICI FESTIU / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Durant la missa, exposició de tots els elements festius que formen part del Seguici.

19.00 h SOLEMNE MISSA EN HONOR A SANT JAUME / ESGLÉSIA DE SANT JAUME
Solemne missa en honor al copatró de Riudoms.

19.45 h PROCESSÓ DE SANT JAUME ENCAPÇALADA PEL SEGUICI FESTIU 
Solemne processó en honor a Sant Jaume Apòstol, copatró de Riudoms, precedida 
pel Seguici Festiu. RECORREGUT : Pl. de l’Església, C. Sant Jaume, Pl. Mare Cèlia, 
C. Galanes, C. Major, C. Gaudí i davant de l’Església (veure plànol)

20.45 h  ENTRADA DE SANT JAUME AMB BALLADA CONJUNTA / ESGLÉSIA SANT 
JAUME APÒSTOL 
Ballada conjunta de tots els elements del Seguici Festiu en el moment d’entrada del 
copatró a l’Església de Sant Jaume Apòstol, amb la música de cada element.

21.00 h  BALL DE LLUÏMENT DELS ELEMENTS FESTIUS / ENTRE PLACES 
Ball individual de lluïment de cada element festiu que forma part del Seguici.

21.30 h BALLADA FINAL DEL SEGUICI FESTIU  / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Ball conjunt de tots els elements festius del Seguici a la Plaça de l’Església.

22.00 h MÚSICA DE FESTA MAJOR / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Concert a càrrec de la Banda «BANDSONATS». Durant el concert se servirà coca amb 
recapte de Riudoms acompanyada de vermut Miró (tiquets: 2 €). 
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BARRI MOLINS NOUS
“DJ PAUET”

DIVENDRES NIT:
Concurs de cocs

 i truites
G

audí

 DILLUNS 23/7/18
22.00 h CINEMA A LA FRESCA: «WONDER» / PLAÇA DE L’OM
USA 2017. Drama. Duració: 113 minuts. Apta per a tots els públics. Director: Sthepen 
Chbosky. Intèrprets: Julia Roberts, Jacob Tremblay. August Pullman (Jacob Tremblay) 
és un nen nascut amb malformacions facials que, fins ara, li ha impedit anar a l’escola. 
L’Auggie es converteix en el més improbable dels herois quan entra en cinquè grau del 
col·legi local, amb el suport dels seus pares (Julia Roberts i Owen Wilson). La compassió i 
l’acceptació dels seus nous companys i de la resta de la comunitat seran posats a prova, 
però l’extraordinari viatge de l’Auggie els unirà a tots i demostrarà que no pots camuflar-te 
quan has nascut per fer alguna cosa gran.  

Amb la col·laboració dels Gourmets de Riudoms, que ens oferiran  la “Tapa de Cinema”.

DIMARTS 24/7/18
19.00 h CONCERT FAMILIAR «EL POT PETIT» / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Espectacle «EL POT PETIT EN CONCERT - LA GRAN FESTA». Preparats per ballar? Per 
cantar? Per riure? La Jana i en Pau us conviden a gaudir d’un concert on podreu veure 
els personatges més emblemàtics de dins El Pot Petit i cantar les seves cançons. El lleó 
vergonyós, els pirates, el cuc poruc, la formiga rockera,… només són alguns dels seus 
grans hits que podreu cantar i ballar en directe amb en Pau, la Jana i la Melmelada Band al 
complet! 

22.30 h CONCERT i BALL DE FESTA MAJOR / RECINTE SANT ANTONI
Concert i gran ball de gala a càrrec de «L’ORQUESTRA MARAVELLA». Possibilitat de 
reserva prèvia de taules al Bar del Recinte de Sant Antoni. Accés lliure.

DIMECRES 25/7/18
17.20 h TOBOGAN AQUÀTIC URBÀ SLIDE.CAT / AVDA. PRIMER D’OCTUBRE
A partir de 6 anys. Cal portar banyador, tovallola i xancletes.

19.30 h  MISSA EN HONOR A SANT JAUME / ESGLÉSIA DE SANT JAUME APÒSTOL
Solemne missa en honor al copatró de Riudoms.

22.00 h  REVIU LES PLACES - EDICIÓ FESTA MAJOR / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Concert a càrrec de «THE FLAMING SHAKERS», amb l’espectacle «TRIBUT A THE 
BEATLES». 

23.30 h CASTELL DE FOCS DE FI DE FESTA / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Amb els focs artificials, posem el punt i final a la Festa Major de Sant Jaume 2018. 

6 DILLUNS 23 / DIMARTS 24 / DIMECRES 25DE JULIOL

RECORREGUTS

SEGUICI FESTIU

CERCAVILA INFANTIL CORREFOC INFANTIL

CORREFOC 

PROCESSÓ DE SANT JAUME 
ENCAPÇALADA PEL SEGUICI FESTIU
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La Festa Major
de sant 

jaume 2017
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ORGANITZA:
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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, via ebando i al web de l’Ajuntament de Riudoms: 

www.riudoms.cat

Gràcies a totes les persones voluntàries per la vostra entrega pacient, constant i desinteressada. 

agraïments:

patrocina:

COL.LABORA:


