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DIVENDRES 21 DE JULIOL
20.00 h CARRETILLADA DELS ANTICS MEMBRES DE LA COLLA DE DIABLES 
DE RIUDOMS – Plaça de l’Església
Amb motiu del 25è aniversari de la Colla de Diables de Riudoms, els antics membres faran 
una carretillada a la Plaça de l’Església.

20.30 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.

21.00 h PREGÓ D’INICI DE LA FESTA MAJOR – Saló de Plens de l’Ajuntament
Pregó a càrrec de la riudomenca Mònica Folch Giró, llicenciada en Ciències Polítiques per la 
UAB i responsable de Recursos Humans de l’Organització No Governamental Metges Sense 
Fronteres a Dinamarca.

22.00 h ENCESA DE LA TRONADA D’INICI DE LA FESTA MAJOR – Plaça de l’Om
Encesa de la tronada aèria a càrrec de la pregonera 2017. 
22.10 h MÚSICA EN VIU – Plaça de l’Om
Concert a càrrec del grup Pop’N’Roll Cover Band i degustació de productes locals.

FESTA MAJOR DE 
SANT JAUME

23.30 h ULÉ BARRAQUES RIUDOMS 
– Espai Barraques 
(Pg. dels Germans Nebot)

Concerts dels grups Mascarats i 
Oques Grasses. 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.

El programa que teniu a les mans aplega els esforços 
de tot un poble per oferir als seus veïns una completa 

oferta d’actes al voltant de la Festa Major de Sant Jaume 2017.
Aquest any hem transformat a fons la programació, 

complementant els actes més tradicionals i amb més arrelament 
històric, amb propostes de nova creació que relliguen un cap de 

setmana ple d’activitats per a tothom.
Des dels més petits fins als més grans, tothom hi trobarà un espai 
on poder gaudir de la Festa Major i a la vegada compartir a peu 

de carrer una bona estona amb amics i familiars.
Però la Festa Major de Sant Jaume vol anar més lluny, i per això 

també us animem a convidar a viure la nostra Festa Major als 
vostres amics de fora de Riudoms per tal d’ajudar a 

projectar el nostre poble i les seves tradicions.
Segur que entre tots aconseguim fer vibrar la Festa 
Major de Sant Jaume 2017 i per això, del primer a 

l’últim, us en dono les gràcies per 
l’esforç i la participació.

Bona Festa Major! 

Josep M Cruset Domènech
Alcalde

ENTRE TOTS, FEM VIBRAR
 · LA FESTA MAJOR ·
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    DISSABTE 22 DE JULIOL
14.00 h PAELLA POPULAR DE FESTA MAJOR – Plaça de l’Església
Dinar de germanor entre Colles de Diables convidades i locals. 
Organitza la Colla de Diables. Venda de tiquets al CERAP i a Ca la Borrassa. 

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 i carrers del centre 
Cercavila de tots els participants pels carrers del centre del poble acompanyats de la xaranga 
Bandsonats i el grup d’animació de carrer Kromacolors. 
RECORREGUT: C.  Major, Gaudí, entre places, Sant Bonifaci i Pl. Mare Cèlia (veure plànol)
19.00 h ESPECTACLE INFANTIL – Plaça Mare Cèlia
Espectacle infantil «Animació per a la mainada... i més grandets»  a càrrec de Jaume Barri. 
Múltiples estils musicals convidaran el públic a ballar en diferents formats.

20.30 h CORREFOC INFANTIL – Plaça de l’Església i Plaça Petita
La Colla de Diablons de Riudoms s’estrena a la Festa Major de Sant Jaume amb el 
primer correfoc infantil, acompanyats de la Colla de Diables infantils de la Selva del 
Camp, la Colla de Diables infantils ‘Cagarrieres’ de Cambrils i la Colla de Diables infantils 
‘Muralles de Foc’ de Montblanc. 

21.30 h BALLADA CONJUNTA DE GEGANTS I DIABLES  – Plaça de l’Església
Ballada per celebrar el 35è aniversari de la Colla Gegantera i el 25è aniversari de la 
Colla de Diables. 

22.00 h ESPECTACLE INICIAL I CORREFOC – Plaça de l’Església i carrers del centre
Tradicional Correfoc de la Festa Major amb la participació de la Colla de Diables de 
Riudoms,  la Colla de Diables ‘Cagarrieres’ de Cambrils, els Diables Clot de l’Infern de 
Puig-Reig, els Diables Jordiet de Garcia, Lekittoko Debruak Antzerki Taldea, la Colla de 
Diables de la Selva del Camp, la Colla de Diables de Les Borges del Camp i el Ball de 
Diables de Llorenç del Penedès.
RECORREGUT: C. Sant Bonifaci, Galanes, Major, Gaudí i Pl. de l’Església (veure plànol)
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 Joan Francesc Mestre Mas, com a diable 
veterà, fundador i impulsor de la creació de la Colla de Diables de Riudoms l’any 1992. 

23.00 h GRAN BALL DE FESTA MAJOR – Recinte de Sant Antoni
Concert i gran ball de gala a càrrec de l’Orquestra Melodia. Entrada gratuïta.
Possibilitat de reserva prèvia de taules al Bar del Recinte de Sant Antoni.

23.30 h ULÉ BARRAQUES RIUDOMS – Espai Barraques (Pg. dels Germans Nebot)
El dissabte continuen els concerts a l’Espai Barraques amb els grups Muchacho y los sobrinos, 
Gertrudis i Bonobos. L’entrada al recinte és lliure. 

    DIUMENGE 23 DE JULIOL
10.00 h 26a BICICLETADA POPULAR – Plaça de l’Arbre 
Concentració de tots els participants a la Plaça de l’Arbre a les 09.45 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 i el sorteig d’un pernil entre els assistents. Durat el 
recorregut, l’ambulància estarà al final del grup de participants. És obligatori l’ús de 
casc homologat. Recomanacions: 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 Diables, Colla de Diablons, Tabalers, capgrossos Francesos i Catalans de la 
Colla Gegantera, manotes Galderic, gegant Gaudí, gegants Ton i Cisca, grallers de la 
Colla Gegantera, el Cavall dels Nebot, banda de música Unió Musical Masdenverge, Ball 
de Cercolets i els seus grallers, Ball de Gitanes i els seus grallers, Ball de Valencians i els 
seus grallers, grup de percussió Riudrum’s i grup de música tradicional dels Ministrers 
Va de Vent.

18.30 h SEGUICI FESTIU – Plaça de l’Om i carrers del centre del poble
Primer seguici dels elements festius de Riudoms pels carrers del centre del poble,  
juntament amb els representants de les entitats locals, l’Hereu i la Pubilla, el Fadrí i la 
Dama d’Honor, i els membres del consistori. 
RECORREGUT: Plaça de l’Om, Carrer Beat, Arenal i davant de l’Església (veure plànol)

19.00 h SOLEMNE MISSA EN HONOR A SANT JAUME – Església de Sant Jaume Apòstol
Solemne missa en honor al copatró de Riudoms.

EXPOSICIÓ DELS ELEMENTS FESTIUS – Davant de l’Església 
Durant la missa, exposició de tots els elements festius que formen part del Seguici.

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

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

20.45 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 al centre de la Plaça de l’Església.

22.00 h CONCERT DE FI DE FESTA MAJOR – Plaça de l’Església
Concert a càrrec de la Banda de música Unió Musical Masdenverge. Durant el concert 
se servirà coca en recapte de Riudoms acompanyada de vermut Miró (2€). 
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PORTANTS DEL CAVALL DELS NEBOT
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COLLA DE DIABLES

els elements
FESTIUS

COLLA GEGANTERA 

COLLA DE DIABLONS
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Els diferents balls són elements del patrimoni  immaterial riudomenc recuperats aquesta FestaMajor.

BALL DE GITANES

TALLER DE CAPGROSSOS

BALL DE VALENCIANS

GRUP DE PERCUSSIÓ RIUDRUM’S

BALL DE CERCOLETS
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ORGANITZA:

1010

BARRI MOLINS NOUS
“DJ PAUET”

DIVENDRES NIT:
Concurs de cocs

 i truites

G
audí

RECORREGUTS
SEGUICI FESTIUCERCAVILA INFANTIL

CORREFOC PROCESSÓ DE SANT JAUME 
ENCAPÇALADA PEL SEGUICI FESTIU

Em trobareu 
a les Oficines de 

l’Ajuntament i als 
següents establiments:  

- Ca la Borrassa 
- La Cometa 

- La Plaça  
- El Trenet dels dolços 

- L’Estanc
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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

patrocina:

COL.LABORA:


