
18 DE FEBRER 

23 DE FEBRER - DIJOUS GRAS 
BERENAR DE DIJOUS GRAS A LES ESCOLES – Centres Educatius de Riudoms
Durant el dia, les escoles celebraran el Dijous Gras als seus centres i l’Ajuntament obsequiarà amb 
la tradicional berenada de coca amb xocolata per a tots els participants.

24 DE FEBRER - GRAN FESTA DE BENVINGUDA A SM EL REI CARNESTOLTES
17.00 h XOCOLATADA POPULAR – Plaça de l’Om
Xocolata per a tots els assistents. 

17.30 h BALL INFANTIL DE CARNAVAL – Plaça de l’Om
Espectacle musical a càrrec del grup d’animació “JORDI JUBANY”,  la música més divertida de 
Carnaval per fer gresca i xerinola tot esperant l’arribada de SM el Rei Carnestoltes.

18.30 h ARRIBADA DE SM EL REI CARNESTOLTES – Plaça de l’Om
Arribada de SM el Rei Carnestoltes Xè (2a generació), que arribarà amb tot el seu seguici. Sa Majestat proclamarà 
l’Ajuntament postís, prendrà possessió del càrrec de batlle i farà els seus parlaments. Per a celebrar-ho, a la 
Plaça de l’Om hi haurà música de llauna per a fer el Ball del Moc.

A continuació CLÀSSIC RESSOPÓ DE CARNAVAL AMB MÚSICA DE LLAUNA – Plaça de l’Om
Degustació de pa amb oli i botifarra d’ou i la beguda original del Carnaval de Riudoms, l’AIGUA DE FOC 
pels grans i l’AIGUA D’ESPURNES pels no tan grans, i animació a càrrec de la comitiva de Carnaval.

25 DE FEBRER
11.30 h ESPECIAL L’HORA DEL CONTE – Biblioteca Municipal Antoni Gaudí
La biblioteca organitza una sessió de contes especial: Espectacle de contacontes a càrrec de Montse Panero. 
Ens explicarà el conte “Rebel·lió a l’escola”. Ho organitza: Grup Municipal de Lectura. 

26 DE FEBRER - DIUMENGE DE CARNAVAL
18.00 h ANIMACIÓ MUSICAL I CONCURS DE DISFRESSES – Pavelló d’Esports Municipal (accés lateral)
Per fer, tots plegats, una mica més el beneit, que tothom es disfressi i faci cap al pavelló. Allà hi haurà música de 
moda i coreografies de ball amb l’animació musical més carnavalesca. A les acaballes d’aquesta grescada, 
amb l’ajuda de Sa Majestat Carnestoltes, hi haurà l’entrega dels premis del concurs de disfresses.
A les 19.30 h, desfilada de disfresses de tots els participants. 
A les 20.15 h, veredicte final i entrega de premis.
Entrada Gratuïta. Espai climatitzat. Aforament limitat. Obertura del recinte a les 17.00 h.
Les bases del concurs estan exposades a l’Ajuntament, a la Biblioteca i al web de Riudoms. Per participar al concurs,
 a l’entrada del pavelló haureu de demanar el vostre número de participació i posar-vos-el en lloc visible!

20.00 h BALL DE CARNAVAL – Sala Multiús del Casal Riudomenc
Ball de Carnaval amb el CONJUNT PLATINO. S’hi pot anar disfressat per a fer més gresca! Preu de l’entrada: 3€. 

20.30 h ACTE DE CLOENDA AMB LA CREMA DE SM EL REI CARNESTOLTES – Pavelló Municipal d’Esports.

Hi col·labora:Ho organitza:

20.30 h TEATRE: LA PIPA DE LA PAU – Teatre Auditori Casal Riudomenc

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

Fotografies cedides per: Grup de Facebook ‘Història de Riudoms en Fotografies’.
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Pels actes marcats, consulteu la guia de programació del Casal Riudomenc al web: www.casalriudomenc.cat
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