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Del 24 al 28 de juliol, Riudoms farà vibrar la Festa Major de Sant Jaume. Fer vibrar 
la Festa Major és molt més que gaudir de l’estiu. Significa compartir la celebració 
de les tradicions amb tot un poble, esdevenint una festa de tots i totes; i també 
significa donar a conèixer l’esperit que ens defineix i uneix com a poble a la resta 
de municipis del nostre entorn, convertint-la en una festa per a tothom. 

El programa que, enguany, us presentem reuneix un ventall d’actes i activitats per 
a tots els públics i per a tots els gustos. Una programació que manté viu l’impuls 
que des de fa dos anys es dóna a la Festa Major de Sant Jaume i que és possible 
gràcies a la implicació i dedicació de moltíssimes persones, i d’institucions, entitats 
i associacions de Riudoms.
 
Any rere any, s’han consolidat actes i s’han incorporat propostes per gaudir de la 
tradició, la cultura, la música, l’esport, la diversió, entre altres, amb l’objectiu de 
fer una Festa Major de Sant Jaume engrescadora per a tothom. Com a novetat, 
aquest any s’han ampliat les celebracions al carrer amb més concerts, animacions 
i espectacles amenitzats amb música. 

La nostra Festa Major és l’expressió més viva de la cultura popular i del patrimoni 
de Riudoms. És per tot això, que la participació de la gent és fonamental per 
transmetre aquesta expressió festiva i cultural, i una gran oportunitat per gaudir 
del poble amb familiars, amistats i veïns i veïnes. Esperem que, en aquest programa, 
hi trobeu aquell acte que us permeti viure-la i compartir-la.

Molt bona Festa Major!

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde
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DIMECRES 24 DE JULIOL
19.30 h REPIC DE CAMPANES / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

19.30 h RECEPCIÓ INSTITUCIONAL DE LA PREGONERA I DELS SEUS CONVIDATS/DES
/ 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 de la riudomenca M. CONXA TORRES SABATÉ, Dra. en Pedagogia, 
mestre d’Educació Infantil, professora a la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia de la URV i Responsable del Grau de Pedagogia, Presidenta de la Comissió 
Deontològica del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, i membre del Comitè d’Ètica dels 
Serveis Socials de Catalunya, secretària del CERAP, directora dels “Quadres de la Passió” 
i membre del Grup Independent d’Art de Riudoms.

21.30 h ENCESA DE LA TRONADA / REPLÀ DE L’ESGLÉSIA DE SANT JAUME

21.45 h CONCERT / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 
Concert a càrrec del grup «TRIO IMPOSSIBLE BAND». Durant el concert,  “Llesca de 
Festa Major”, sopar a càrrec de la Taperia “Casal Riudomenc” (llesca + consumició: 7 €). 

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

DIJOUS 25 DE JULIOL
17.00 h FESTA DE L’AIGUA AMB MÚSICA EN VIU / PARC DE SANT ANTONI
Animació familiar a càrrec de «BASSAL ROCK», per passar un estiu ben fresc i divertit 
no hi ha res millor que una bona remullada (està dissenyat per tal d’optimitzar l’aigua i 
els recursos). Accés lliure.

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

22.00 h  ESPECTACLE MUSICAL / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Amb l’espectacle ABBA «THE NEW EXPERIENCE». Accés lliure. 
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DIVENDRES 26 DE JULIOL
23.30 h ULÉ BARRAQUES 

/ ESPAI BARRAQUES 
(PASSEIG DELS GERMANS NEBOT)

Concerts dels grups «BASTIDA» 
 i  «ELS CATARRES». 

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 16 anys 

aniran acompanyats d’un adult. Accés lliure. 

DISSABTE  27 DE JULIOL
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 l’AMPA de l’Escola Cavaller Arnau. També hi estan convidats tots els 
infants 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 «HO PETA STREET BAND» i el grup d’animació de carrer «LA SELVA». 
Obert a tothom. Convidem a tots els nens i nenes a portar el seu capgròs. 
RECORREGUT: Pl. de l’Om, C. Major, C. Gaudí, entre places, C. Sant Bonifaci, C. 
Galanes, C. Major i Pl. de l’Om (veure plànol)

19.00 h ESPECTACLE INFANTIL /  PLAÇA DE L’OM
Animació infantil «ELS CORSARIS DE L’ESCUMA» amb danses, aventures,
 escuma blanca, aigua, confeti, bales de canó i música en directe.
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20.30 h CORREFOC INFANTIL /  PLAÇA DE L’OM
La Colla de Diablons de Riudoms fa el tercer correfoc infantil, 
acompanyada de la Colla de Diablons d’Alcover, la Colla infantil de 
Diables de les Borges del Camp i del Ball de Diables infantil «Set Pecats 
Capitals» de la Pobla de Mafumet. 
RECORREGUT: Pl. de l’Om, C. Beat, C. Arenal, C. Major, C. Gaudí 
i Pl de l’Església (veure plànol)

22.00 h CORREFOC / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 
Tradicional Correfoc de la Festa Major, amb la participació de Colla de Diables de 
Riudoms, la Colla de Diables «Cagarrieres» de Cambrils, Ball de Diables Bruixots 
d’Alcover i la Colla de Diables de les Borges del Camp. 
RECORREGUT: Pl. de l’Església, C. Gaudí, C. Major, C. Arenal, C. Beat,  Pl. l’Om, 
C. Major, C. Galanes, C. Sant Bonifaci i 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 
de l’artista riudomenc JOAN BAPTISTA CABRÉ SENDRÓS (JOBACASEN).

23.30 h CONCERT I BALL / RECINTE DE SANT ANTONI 
Concert i ball a càrrec del grup «ELS FÉNIX». Accés lliure. 

24.00 h ULÉ BARRAQUES / ESPAI BARRAQUES (PASSEIG DELS GERMANS NEBOT)
Concerts dels grups «CLANDESTINA», «JOAN GARRIGA» i «MISTER ROOMBOS». 

DIUMENGE  28 DE JULIOL
10.00 h SORTIDA DE LA 28a 
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. Finalitzarà 
al parc de Sant Antoni, on s’oferirà 
l’esmorzar a tots els participants inscrits. 
Es farà el sorteig de pernils. És obligatori 
l’ús de casc homologat. Cal portar aigua, 
protecció solar i roba adequada.
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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, 

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 2019, i els membres del 

consistori per anar a ofici.
RECORREGUT: Pl. de l’Om, 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, 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 

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 €). 
 

23.30 h CASTELL DE FOCS DE FINAL DE FESTA / PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Amb els focs artificials, posem el punt i final 

a la Festa Major de Sant Jaume 2019. 
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BARRI MOLINS NOUS
“DJ PAUET”

DIVENDRES NIT:
Concurs de cocs

 i truites

G
audí

RECORREGUTS
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La 
Festa Major

de Sant 
Jaume 2018
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10 Fotografies: Alba Mariné.



organitza:



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 Riudoms: 

www.riudoms.cat

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:

patrocina:col.labora:


