
PROGRAMACIÓ DE LA FESTA DE BARRIS 

(divendres 2 de juliol)
13.00 h TRADICIONAL REPIC DE CAMPANES / ESGLÉSIA DE SANT
JAUME APÒSTOL 
Repic general de campanes per anunciar l’inici de la festa a tothom.

21.00 h TRACA SIMULTÀNIA I ENGALANAMENT / CARRERS I PLACES DE
TOTA LA VILA
Cada barri anunciarà l’inici de la festa amb l’encesa d’un seguit de traques que
esclataran simultàniament per tota la vila de Riudoms.

(dissabte 3 de juliol)
18.00 TARDA INFANTIL / CARRERS I PLACES DE TOTA LA VILA
Jocs i infantils ompliran d’activitat els indrets més cèntrics de cada barri. 
Entrada lliure. Aforament limitat. (veure condicions de cada barri).

21.00 SOPAR DE GERMANOR / CARRERS I PLACES DE TOTA LA VILA
La comissió de cada barri organitza el seu sopar, obert a tothom, a la fresca de la
nit. 
Entrada lliure. Aforament limitat. (veure condicions de cada barri).

(diumenge 4 de juliol)
19.30 h MISSA AMB EL RITUAL DE LES OFRENES / ESGLÉSIA DE SANT
JAUME APÒSTOL
Ofici religiós en el que hi són presents una representació de cada barri, per tal de
fer l’acte simbòlic de l’ofrena dels fruits de la terra,  antic ritual  vinculat a les
celebració  de  Corpus  Christi  que  nasqué  del  costum  d’agrair  a  la  divina
providència la generositat de les collites. L’acte es podrà seguir en directe des
del seu canal de Youtube. Entrada lliure. Aforament limitat. 

21.00 h CONCERT DE BARRIS i ELECCIÓ DE LA PUBILLA, L’HEREU, LA
DAMA I EL FADRÍ D’HONOR DE RIUDOMS 2021 / PATI DE LES ESCOLES 
A càrrec de l’Orquestra de versions “ YO SUSPENDÍ EGB”  amenitzarà la
cloenda de la Festa dels Barris, amb un repertori de cançons del 1972 al 1998 de
tots els estils: pop, rock, català, tecno, punk, disco amb una clara idea de fer
cantar i gaudir de cançons de gran nivell musical. A la mitja part, l’elecció de la
Pubilla, l’Hereu, la Dama i el Fadrí D’honor de Riudoms  2021.  Entrada lliure.
Aforament limitat. (veure condicions).

Organitza: 
Ajuntament de Riudoms
Associació de veïns de la Festa de
Barris

Col·labora:
Parròquia de Sant Jaume
Diputació de Tarragona

*L’Ajuntament no es farà responsable de totes aquelles activitats no previstes en
la seva programació.



NORMATIVA DURANT LES ACTIVITATS DE LA FESTA DELS BARRIS 2021

- La programació es realitza en espais delimitats, amb control d’accés i d’aforament, registre
d’assistents, públic assegut, distàncies interpersonals, mascaretes i gel hidroalcohòlic.

- Durant el sopar: màxim 10 persones per taula i entre taula i taula 2m. de distància, els
àpats individuals i cadascú es porta el seu de casa. Prohibit aixecar-se, circular i ballar dins
del recinte tancat.

- Els responsables de cada barri, en tot moment ha de tenir controlat el número de perso -
nes (noms i cognoms) durant les activitats perquè en cas de brot, poder fer el rastreig.

- Finalització de les activitats a la 1.00 h de la nit.

MESURES DE PROTECCIÓ I CONDICIONS DE RESERVA D’ESPAI

- La programació es realitza en espais delimitats, amb control d’accés i d’aforament, registre
d’assistents, públic assegut, distàncies interpersonals, mascaretes i gel hidroalcohòlic.

- Atesa la normativa vigent, cal reserva prèvia d’entrades per accedir a tots els espectacles a l’ai-
re lliure.

-  Les entrades mantenen el caràcter popular, sent gratuïtes. Tanmateix, les localitats per a totes
les activitats es posaran a disposició la mateixa setmana de l’espectacle.

-Les entrades, es podran obtenir en el punt de distribució ubicat a la plaça de l’Església de 18.00
a 20.00 h, durant els dies 29 i 30 de juny. 

- Màxim 6 localitats per persona i reserva en cada espectacle.

- En el moment de realitzar la reserva s’especificaran les dades (nom i cognoms) de tots els as-
sistents.

- Fins al dia abans de les activitats es prega que es retornin les entrades que no s’utilitzin, per tal
que l’organització pugui posar-les de nou a disposició.  El retorn s’ha de fer presencialment a la
Biblioteca Municipal de Riudoms (de dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 h i dissabte de 10.00 a
13.00 h).

- En el cas que hi hagi tiquets disponibles el mateix dia, 1 hora abans es podran adquirir en el
punt de distribució ubicat per aquest dia a l’entrada del recinte de l’espectacle, a la plaça de la
Palmera.

- Els accessos es realitzen de manera esglaonada i progressiva, per la qual cosa es demana ar-
ribar amb suficient antelació. Evitar les aglomeracions. 

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

- L’horari d’obertura al recinte serà 1 hora abans de l'inici de l'espectacle o activitat.

- Els recintes disposaran d’espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda. Per disposar-
ne caldrà realitzar la reserva presencialment al punt de venta, prèvia acreditació.



- En la mesura del possible, preguem evitar l’accés amb cotxets als espais. 

- Per optimitzar les mesures de protecció, l’accés amb menjar o begudes 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 assignar un altre adult responsable, major d’edat,
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 accedir al recinte; ja que, tot i no
ocupar seient, comptabilitzen com a assistents en el càlcul d’aforament segons normativa.

RIUDOMS CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES EN L’OCI I LA FESTA

Cal la implicació de tothom per eradicar les agressions masclistes i lgbtifòbiques.

Si mires cap a un altre lloc, estàs sent còmplice de l’agressió.

Són agressions:
- Bromes amb contingut sexual
- Burles i comentaris despectius
- Contacte físic no desitjat
- Comentaris sexuals
- Xantatge i insistència per mantenir relacions sexuals
- Que t’amenacin en difondre imatges sexuals teves
- Tocaments sexuals no desitjats i violacions
- Etc.

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.

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 sobre 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”.

Davant d’una agressió sexual o violació:
- Informa algú de la teva confiança perquè t’ajudi
- Truca al 112
- Acut a un centre mèdic

TELÈFONS D’URGÈNCIA:
Emergències: 112
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
Hospital Sant Joan: 977 310 300


