
BARRI DE 
SANT ANTONI

“CONJUNT ÉLITE”

BARRI DE LA PLAÇA
“MARC - ORIOL”
DIVENDRES NIT:
Sopar de veïns

BARRI DE LA RAVAL
“SMART VOICES”
DIVENDRES NIT:

Degustació de truites, 
rom cremat i cócs

BARRI FERRANT
“CONJUNT ZAMARRA”

DIVENDRES NIT:
Sopar de veïns

BARRI DE SANT 
SEBASTIÀ

“DUET RUBEN’S + 
MÚSICA DELS 80”

DIVENDRES NIT:
Degustació de cócs i 

rom cremat i
sopar de veïns

BARRI C. MAJOR
BARRI D’AVALL

“DUET CHARLOTTE”
DIVENDRES NIT:

Concurs de truites

BARRI DEL COLOMER
“DAVID BARENYS”

DIVENDRES NIT:
Concurs de truites i cócs

Sopar de veïns

ULÉ BARRAQUES 2016

22 i 23 de juliol
Festa Major 

de Sant Jaume

BARRI MOLINS NOUS
“DJ SITEC”

DIVENDRES NIT:
Concurs de cócs

 i truites

BARRI DEL MOLÍ 
D’EN MARC

“DJ EDU CANO”
DIVENDRES NIT:
Sopar de veïns

BARRI DE LES 
ESCOLES

“MAG NEBUR”

Col·lecció Festes de Riudoms 2016www.riudoms.cat
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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 TRONADA SIMULTÀNIA A TOTS ELS BARRIS – Carrers de tota la vila
Cada barri anunciarà l’inici de la festa amb l’encesa d’un seguit de traques i coets que esclataran simultàniament per tot el poble.

22.00 h DEGUSTACIONS POPULARS – Carrers i places de la vila (consulteu el plànol)
Cada barri clourà el guarniment dels seus carrers amb degustacions populars: rebosteria, cócs, truites, sopars de veïns, rom cremat...
La implicació de tot el veïnat serà imprescindible a l’hora de deixar els carrers i places ben guarnits i contribuir així a fer la festa més lluïda. 
Per col•laborar en el guarniment del vostre carrer i participar activament en l’organització de les activitats, coordineu-vos amb la comissió del 
vostre barri o bé truqueu al telèfon 977 850 350 (Casa de Cultura Antoni Gaudí).

18.00 h JOCS DE CUCANYA A CADA BARRI – Carrers i places de la vila (consulteu el plànol)
Curses de sacs, mossegar la poma, trencar l’olla, l’ou a la cullera i molts altres jocs i entreteniments ompliran d’activitat els indrets més cèntrics 
de cada barri.

22.00 h SOPAR DE GERMANOR A CADA BARRI – Carrers i places de la vila (consulteu el plànol)
La comissió de cada barri organitza el seu sopar, obert a tothom, a la fresca de la nit.

23.30 h BALL A CADA BARRI – Carrers i places de la vila (consulteu el plànol)
Cada barri donarà inici al ball que amenitzarà la nit i crearà el seu propi ambient.

A continuació, 3.00 h matinada aproximadament, FESTA JOVE – Plaça de l’Om
Un cop finalitzat el ball de cada barri, tradicional Festa Jove a la plaça de l’Om, amb Dj Reme i Dj Eric G.
Ho organitza: Casal Popular La Calderera

08.00 h TOC DE DIANA – Carrers de tota la vila
Despertada general amb l’encesa de les traques i les cercaviles de les xarangues musicals que convoquen a tothom per anar a enramar.

10.00 h RUA DE LLUÏMENT – Carrers del centre de la vila (consulteu el plànol)
Concentració de les carrosses a les 09.30 h a la Plaça de l’Arbre per iniciar la Rua de Lluïment.

11.00 h BALLADA CONJUNTA – Plaça de l’Església
Tots els barris duran a terme una ballada conjunta amb totes les xarangues al bell mig de la plaça de l’Església.

12.00 h ESMORZAR A CADA BARRI – Carrers i places de la vila (consulteu el plànol)
Cada barri durà a terme un esmorzar per a recuperar forces. 

19.30 h MISSA AMB EL RITUAL DE LES OFRENES – Església de Sant Jaume Apòstol
Sortida en comitiva des de la Plaça de l’Om, a les 19.00 h, de la representació de tots els barris amb els seus hereus i pubilles acompanyats 
de la Principal de Riudoms, que interpretarà l’americana Lleida, peça musical tradicional pròpia de la Festa dels Barris de Riudoms, recuperada 
i arranjada pel mestre Josep Tell Rovira. A continuació, 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.

21.00 h BALL DE BARRIS, ENTREGA DE PREMIS i ELECCIÓ DE LA PUBILLA, L’HEREU, 
LA DAMA I EL FADRÍ D’HONOR – Recinte de Sant Antoni
L’Orquestra Tangara amenitzarà el ball de cloenda de la Festa dels Barris. A la mitja part, es durà a terme l’entrega de premis del concurs de 
carrosses i disfresses i l’elecció de la Pubilla, l’Hereu, la Dama i el Fadrí D’honor de Riudoms - 2016. Entrada lliure.

Ajuntament 
de Riudoms
Regidoria de Festes

ASSOCIACIÓ 
DE LA FESTA 
DELS BARRIS

En cas de mal temps, s’anunciarà la suspensió de l’activitat o l’escenari alternatiu per mitjà d’un 
cartell en el lloc previst inicialment i al web de l’Ajuntament de Riudoms.

BARRI del  MOLÍ D’EN MARC 

BARRI D’AVALL

BARRI MOLINS NOUS

BARRIdel COLOMER

BARRI FERRANT 

BARRI de DE LES ESCOLES

BARRI del  C. MAJOR
BARRI de LA PLAÇA

BARRI de SANT ANTONI

QUINTOS

BARRI SANT SEBASTIÀ
BARRI de LA RAVAL

22.00 h REVIU LES PLACES – Plaça de l’Església
THE SEY SISTERS presenten LET FREEDOM RING

6 DE JULIOL 

20.00 h JOC D’ESTRATÈGIA ‘EL CODI’– Plaça de l’Església
PARTICIPANTS: equips de 4 a 6 membres a partir de 12 anys (inclòs els que compleixen 
12 anys aquest 2016) i un membre, com a mínim, ha de ser major d’edat.
INSCRIPCIONS: al PAVELLÓ MUNICIPAL fins a l’ 1 de juliol 
PREU: 4 €/persona HORARI: 20.00 h a 24.00 h 

9 DE JULIOL 

22.00 h REVIU LES PLACES – Plaça de la Palmera
LE CROUPIER presenta ESPERANÇA DINAMITA

13 DE JULIOL 

22.00 h REVIU LES PLACES – Plaça de Sant Antoni
QUIM MASFERRER presenta TEMPS

20 DE JULIOL 

FESTA DE BARRIS
RIUDOMS 2016

07
1 DE JULIOL

2 DE JULIOL

3 DE JULIOL



FESTA DELS BARRISRIU
D

O
M

S

2016

Casa Gaudí: 
LES GOLFES

COL.LECCIÓ FESTES DE RIUDOMS 2016: La Casa Gaudí al detall


