
Ho organitza:

Fotografies cedides per: Grup de Facebook ‘Història de Riudoms en Fotografies’.

AJUNTAMENT 
DE RIUDOMS
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Hi col·labora:

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

Per indicació de SSMM els Reis d’Orient, fem saber a tots els pares i mares de Riudoms, això que segueix:

Donat que ja és molt pròxima la data en què els Reis d’Orient arribarem al vostre poble, sapigueu que ja estan en 
camí els nostres Emissaris Reials perquè duguin a terme els preparatius següents:

26 de DESEMBRE, a les 12.00 h. Recollida de cartes. Els Patges Reials arribaran pel carrer Major fins a l’Ajuntament 
de Riudoms.

4 GENER, de les 16.30 h a les 17.30 h Es podrà agafar tanda i de les 17.30 h fins a les 20.30 h, els Emissaris Reials 
donaran audiència als pares i mares de Riudoms per tal de ser coneixedors dels mèrits que han fet els seus fills i 
filles per determinar quins regals de la carta cal que els portem el Reis d’Orient el dia 5 de gener.

5 de GENER, a les 19.00 h. La Cavalcada Reial arribarà a Riudoms amb tot el nostre Seguici Reial, carregats de 
regals, caramels, una mica de carbó i bons desitjos per a tothom. Abans de repartir els regals per les cases de tot el 
poble durant tota la nit, farem l’entrega dels regals a l’Església de Sant Jaume Apòstol.

MELCIOR, GASPAR I BALTASAR

COMUNICAT ALS PARES I MARES DE RIUDOMS 

20.30 h CABARETA – Teatre Auditori Casal Riudomenc

RIUDOMS 2017

FESTES 
DE NADAL

INDICACIONS PER L’AUDIÈNCIA AMB ELS EMISSARIS REIALS DEL DIA 4 DE GENER
A l’entrar a l’Església, cadascú agafarà un sol número que li donarà l’ordre de les entrevistes. Cada número donarà dret a 
tres entrevistes com a màxim, una per a cada Rei. En cas de necessitar més entrevistes, s’haurà de tornar a agafar un altre 
número i posar-se de nou a la cua. SSMM els Reis d’Orient demanem a tothom que respecti aquestes indicacions, i que 
tinguin present que una diferència de 30 números a les entrevistes, el dia 5 de gener només correspon a uns 15 minuts 
de més a l’hora de la trobada entre nosaltres, els Reis d’Orient, i els nens i nenes de Riudoms.

13 DE DESEMBRE
19.30 h MISSA EN HONOR A SANTA LLÚCIA – Església de Sant Jaume Apòstol
A continuació, PROCESSÓ al voltant de les dues places amb la relíquia de Santa Llúcia acompanyada de la Banda de Cornetes i Timbals de Santa Llúcia.

16 DE DESEMBRE
10.00 h 12è MERCAT DE NADAL – Plaça de l’Església 
Els preparatius de les festes nadalenques comporten el compromís de realitzar una compra responsable i alhora de qualitat. El Mercat de Nadal de Riudoms és l’aparador més 
ampli on trobareu qualitat, atenció personalitzada, bon preu i la confiança dels comerços de Riudoms. També podreu visitar el EL GRAN TIÓ i col·laborar amb La Marató de TV3 
comprant una bosseta de garrofes pel vostre tió. 
11.00 h TALLER DE CENTRES FLORALS – Plaça de l’Església 
11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h. EXPOSICIÓ DE CLICS DE PLAYMOBIL – Local Jove «El Mercat»
La manera de viure el Nadal en un poble serà representada de la forma més original per clics de Playmobil. Entrada lliure amb l’entrega d’un producte d’higiene personal 
o neteja (sabons, gels, xampú, raspalls de dents, colònies fresques, sabons rentadora o rentaplats, lleixiu, etc.) a favor de la campanya de recollida organitzada per Càritas a 
Riudoms durant el Nadal. Hi col·labora: Luis Felipe, Marçal Ollé i Laura Carreté. 
18.00 h ANIMACIÓ INFANTIL “QUEVIURES NADALENCS” a càrrec DE PARRANDA – Plaça de l’Església
Uns simpàtics botiguers repassaran, des de la gastronomia, les dates i els actes nadalencs a través d’un joc amb tots els productes catalans per preparar els àpats de les Festes. 
També recolliran les boles de nadal per penjar-les a l’arbre, amb una competició de globus gegants i, tot fent un joc, ens passejaran per tots els actes tradicionals. Tampoc no 
oblidaran el marisc fent un homenatge als mariners amb un conte, en forma d’havanera, us presentaran els animals de granja per fer el dinar de Nadal i moltes coses més, fins 
a arribar al ball de cap d’Any!!! I a continuació xocolatada.
19.25 h ENCESA DE L’ENLLUMENAT DE LA PLAÇA – Plaça de l’Església
19.30 h CONCERT CORAL ‘PETITS CANTORS’ – Plaça de l’Església
Concert de Nadal, a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Riudoms.  Hi col·labora: Escola Municipal de Música de Riudoms.

17 DE DESEMBRE
10.00 h 12è MERCAT DE NADAL – Plaça de l’Església
10.00 h CAMINADA SOLIDÀRIA AMB LA MARATÓ TV3 – Plaça de l’Església
Inscripcions el mateix dia. Sortida i arribada: plaça de l’Església.
11.00 h a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h. EXPOSICIÓ DE CLICS DE PLAYMOBIL – Local Jove «El Mercat»
12.00 h L’HORA DEL CONTE “ESCUDELLA DE CONTES DE NADAL” A CÀRREC D’ASSUMPTA MERCADER – Plaça de l’Església 
Sessió de contes nadalencs on sabrem perquè el rei blanc té la barba tan blanca, també descobrirem d’on ve la tradició de guarnir les cases amb detalls bonics i sovint lluents, 
seguirem les peripècies d’un pastor que es va convertir en el primer caganer i, a més a més, farem junts una escudella de Nadal i sabrem a qui se li va acudir fer la famosa “pilota”. 
Ho organitza: Grup Municipal de Lectura – Biblioteca Pública Municipal Antoni Gaudí.
13.30 h BALL DE GEGANTS – Plaça de l’Església Hi col·labora: Colla Gegantera de Riudoms
18.00 h BINGO DE LA MARATÓ – Plaça de l’Església
Amb premis oferts pels comerços del Mercat de Nadal i diverses entitats, al finalitzar se servirà rom cremat. Hi col•labora: Entitats i comerços del Mercat de Nadal de Riudoms.

20 DE DESEMBRE
19.30 h CONCERT DE NADAL – Teatre Auditori Casal Riudomenc
Concert de Nadal, a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Riudoms. Entrada lliure.  Hi col·labora: Escola Municipal de Música de Riudoms. 
20.00 h CLUB DE LECTURA – Biblioteca Antoni Gaudí
Tertúlia del Club de Lectura per a adults “Llibres, cafè i avellanes” sobre la novel·la “La força d’Aglaia” de Maria Lluïsa Amorós.
Ho organitza: Biblioteca Pública Municipal Antoni Gaudí.

21 DE DESEMBRE
17.15 h TRADICIONAL CANTADA DE NADALES – Carrers del centre de la vila
Alumnes de l’Escola Municipal de Música cantaran nadales pels carrers del centre de la vila i finalment acabaran amb una cantada davant l’Ajuntament. 
Ho organitza: Escola Municipal de Música de Riudoms.

23 DE DESEMBRE
18.00 h EL CONTE DELS PASTORETS – Teatre Auditori Casal Riudomenc
És un format d’espectacle familiar basat en els Pastorets, de durada breu (70 min.), dinàmic i divertit, pensat per a tota la família. Aquest espectacle està interpretat per actors i 
actrius amateurs de Riudoms. Entrada: 6€. Entrades a la venda a partir del dia 30 de novembre, a les 18.00 h. a la taquilla del Casal Riudomenc.

24 DE DESEMBRE
23.00 h MISSA DEL GALL – Església de Sant Jaume Apòstol
Celebració del tradicional ofici religiós que dóna la benvinguda a la Festivitat de Nadal. Hi col•labora: Coral Dolça Catalunya.

26 DE DESEMBRE
12.00 h RECEPCIÓ DELS PATGES REIALS – Plaça de l’Om – Ajuntament de Riudoms
Arribada dels tres Emissaris de SS MM els Reis d’Orient. Recolliran les cartes dels nens i nenes de Riudoms a l’Ajuntament de Riudoms.

29 i 30 DE DESEMBRE
16.00 h PARC INFANTIL DE NADAL – Instal·lacions del Pavelló Municipal d’Esports
Activitats, jocs, tallers, esports i atraccions inflables per a infants i joves fins als 15 anys. Horari: de les 16.00 h a les 20.00 h. 
Preu entrada: 2€ (infants i joves de 2 a 15 anys). Entrada gratuïta per a menors de 2 anys i adults (a partir dels 16 anys).

31 DE DESEMBRE
12.30 h HOME DELS NASSOS – Carrers del centre de la vila
Cercavila musical al voltant d’un dels personatges típics de la festa de Cap d’any: l’Home dels Nassos. Inici: Plaça de l’Om.
13.30 h SORTEIG DE LA CISTELLA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL– Plaça de l’Església
De l’1 al 31 de desembre, aconsegueix el teu tiquet per cada 5 € de compra als comerços participants.

5 DE GENER
19.00 h CAVALCADA DE SSMM ELS REIS D’ORIENT
Recepció de SSMM els Reis d’Orient, que arribaran a Riudoms per l’Av. de Josep M. Sentís, amb tot el seu Seguici Reial, 
carrosses i regals, i donaran la benvinguda als nens i nenes de Riudoms a la plaça de l’Església.

 


