


11 DE DESEMBRE 

12 DE DESEMBRE 

10.00 h 15e MERCAT DE NADAL / PLA�A DE L'ESGLÉSIA 
Els preparatius de les festes nadalenques comporten el compromís de realitzar 
una compra responsable i al hora de qualitat. El Mercat de Nadal de Riudoms és 
l'aparador més ampli on trobareu qualitat, atenció personalitzada, bon preu i la 
confian�a deis comer�os de Riudoms. També podreu visitar el corral instal·lat a la 
pla�a. EL GRAN TIÓ i participar en activitats solidaries com la Rifa deis comer�os 
participants del Mercal de Nadal per col-laborar amb "LA MARATÓ DE TV3: per 
la COVID-19". 

18.00 h ENCESA DE L'ENLLUMEN.I\T DE NADAL / PLA�A DE L'ESGLÉSIA 
Amb la col·laboració audiovirtual deis alumnes de l'Escola Municipal de Música 
de Riudoms. 

13 DE DESEMBRE 

10.00 h 15e MERCAT DE NADAL / PLA� DE L'ESGLÉSIA
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11.00, 12.00 i 13.00 h VISITES GUIAt:11:$ A LA CASA PAIRAL D'ANTONI GAUDÍ 
/ RAVAL DE SANT FRANCESC, 14

Es podran realitzar 3 grups de visites guiades de manera gratu"ita, a la Casa Pairal 
d'Antoni Gaudí, amb la nova exposició deis gravats de Joan Mata mala i Flotats. Cal 
fer la reserva previa online a través de www.riudomsturisme.cat o per telefon 
al 977 850 350 a l'OAC (oficina d'atenció al ciutada de dílluns a divendres de 9.00 a

14.00 h). Aforament maxim de 6 persones (segons normativa vigent). 

12.30 i 19.00 h MISSA 6N HONOR A SANTA LLÚCIA 
/ ESGLÉSIA DE SANT JAUME APÓSTOL 

19 DE DESEMBRE 

DURANT TOT EL MATÍ: "ÉS NADAL A L'HORA DEL CONTE AL TELEFON" 
El personal de la biblioteca trucara per telefon els infanrs que s'inscriguin a ractivitat per 
explicar-los un conte de Nadal (max. 10 minuts). Activitat adre�ada a infants de 5 a 8 anys. 
INSCRIPCIONS a www.riudoms.cat/lhora-del-conte o presencialment a la biblioteca. 

23 AL 27 DE DESEMBRE 

De 10.00 ha 20.00 h RECOUIOA OE tARTES A LA BÚSTIA REIAL 
/ AJUNTAMENT DE RIUDOMS 
Enguany, excepcionalment, els tres Emissaris de SSMM ELS REIS O'ORIENT 
deixaran una Bústia Reial que estara instal·lada a la planta baixa de l'Ajuntament 
de Riudoms i també posaran a la vostra disposició el correu electronic 
elsreisdorient@riudoms.cat per poder enviar les vostres cartes, en cas que no les 
pugueu dipositar a la Bústia Reial. 

24 DE DESEMBRE 

20.00 h MISSA DEL GALL / ESGLÉSIA DE SANT JAUME APÓSTOL 
Celebració del tradicional ofici religiós que dóna la benvinguda a la Festivitat de Nada l. 

27 DE DESEMBRE 

� 
19.00 h PAU VALLVÉ presenta LA VIDA ÉS ARA/ 

1� TEATRE AUDITOR! CASAL RIUDOMENC 
� .. · ._ .... T,_ Compra la teva entrada a: www.casalriudomenc.cat

31 DE DESEMBRE 

13.30 h SORTEIG DE LA CISTELLA DE NADAL DEL COMER� LOCAL 
De 1'1 al 31 de desembre, aconsegueix el teu tiquet per cada 5 € de compra als 
comer�os participants. Ambla participació de l'Home deis Nassos com a ma 
innocent durant el sorteig. 

5 DE GENER 

19.00 h ARRIBADA DE SSMM ELS AEIS D'ORIENT A LA VILA DE RIUDOMS 
Recepció de SSMM els Reís d"Orient i tradicional discurs en directe a través de les 
xarxes socials de l'Ajuntament de Riudoms. A continuació, passaran pels carrers 
de tot el poble a saludar a tots els nens i nenes de Riudoms. Per poder fer-ho amb 
totes les mesures de seguretat, tothom ha de romandre a l'interior de les cases 
saludant des de les finestres, balcons o terrats. + INFO www.riudoms.cat

6 DE GENER 

CONCURS DE PESSEBRES / 2020 
finsal 16dedesembrea l'OAC (otidna 

d'atendóal dutad!i de dilluns a diVendres de 9.00 a 14.00 h). 
infantil (finsa16anys), adult(a partir de 17 

anys) i mostradors ( estabHrnents de come,_ Local). 
s'hallra d'envlar un video mál!,2 minuts per correu a

jovwltut@riudoms.cat. entre el 19 l el 23 de desembre.
el millor pessebre (modalitatadult): 100€. el millor 

pessebre infantil (modalitat infantH): lot de jocs i !libres
valorats en 100€. el mHlor pessebre d'aparador (mod afftat 
comer,; locaO: 100€ i Premia la originalitat (modalitat infantil
oadult):lot dejocs l llibresvaloratsen 100€ílnfantH)o 100€ 
(adult} 

-




