
PORTEM LA
BÈSTIA DE 
LA FESTA 
MAJOR!
Aquesta Festa Major estrenarem un 
nou element festiu: una bèstia re-
presentativa del poble de Riudoms.

Aquest element festiu necessita un 
grup de persones que li vulguin do-
nar vida, fent-lo ballar, saltar i girar 
al ritme de la música del seguici de 
la Festa Major de Sant Jaume. 

Per a participar-hi, de forma indivi-
dual, en família o en grup d’amics. 
Els horaris d’assaig es concretaran 
amb el grup de participants inscrits.

FEM 
vibrar 
la Festa 
major de
Sant Jaume

INSCRIPCIÓ
A les oficines d’atenció al públic de 
l’Ajuntament de Riudoms (de dilluns 
a divendres de 9 a 14h, i els dilluns 
a la tarda de 17 a 19h30) fins el 
divendres dia 3 març.

Per fer la inscripció cal portar el full 
adjunt a aquest tríptic o recollir-ne 
un a les oficines de l’Ajuntament.

ALTRES MANERES 
DE PARTICIPAR 
A LA FESTA MAJOR
25 ANYS DE LA COLLA
DE DIABLES
cerap@cerap.cat
COLLA GEGANTERA
piston.19@hotmail.com
Per fer altres propostes 
i suggeriments:
participacio@riudoms.cat

PROPOSTA 
D’ACTIVITATS 

PRÈVIES



FEM 
CAPGROSSOS!
TALLER FAMILIAR 
DE CAPGROSSOS
Taller infantil d’elaboració d’un capgrós. Cada in-
fant elaborarà el seu propi capgrós entorn a una 
temàtica, per tal de poder participar tots junts a la 
cercavila infantil de la Festa Major de Sant Jaume. 

GRUP INFANTIL I: 
De 4 a 9 anys (de P4 a 3er de primària): 
Cada divendres de 18h a 19h a partir del 10 de 
març a la planta baixa del Local Jove.

GRUP INFANTIL II: 
De 9 a 12 anys (de 4rt a 6è de primària): 
Cada divendres de 19h a 20h a partir del 10 de 
març a la planta baixa del Local Jove.

És necessari que el participant vagi acompanyat 
d’un adult.

Implica’t  i 
FEM vibrar 
la nova 
Festa Major 
En els darrers anys, Riudoms s’ha consolidat com 
un referent de participació en les festes que du-
rant tot l’any s’organitzen al nostre poble. Ara 
però, us proposem un nou repte: la transformació 
de la Festa Major d’estiu, Sant Jaume, en una festa 
carregada de sentiments i emocions per a totes 
les edats. 

La nova Festa Major de Sant Jaume mantindrà allò 
que en els darrers anys ha tingut molt bona accep-
tació i, a la vegada, ajudarà a potenciar les activitats 
organitzades per les entitats del nostre poble. 

Però a més a més, incorporarà nous elements 
potents, entre els quals podem avançar el pregó 
i tronada d’inici de la festa; la cercavila i activitats 
infantils; els tallers de construcció de capgrossos i 
de danses populars per a infants; i la creació d’un 
element festiu portat per famílies. Tot plegat, jun-
tament amb els altres elements de cultura popu-
lar de Riudoms, constituirà un seguici popular que 
esdevingui la columna vertebral de la Festa Major 
d’estiu. 

Així doncs, us engresquem a tots a implicar-vos en 
els preparatius i a emocionar-vos amb aquest nou 
repte. En aquest tríptic hi trobareu la descripció 
d’algunes de les activitats adreçades a les famílies 
per tal que us hi pugueu inscriure.  

Entre tots, fem vibrar la nova Festa 
Major de Sant Jaume!

Donat que les 
places són 

limitades, aquestes 
s’assignaran per 
rigorós ordre 
d’inscripció.

FEM 
BALLAR LA 
FESTA MAJOR!
TALLER DE DANSES 
TRADICIONALS
Taller de danses tradicionals en grup. Està docu-
mentat que fa més de 100 anys, a Riudoms, ja es 
podien veure danses tradicionals per la Festa Ma-
jor d’estiu. Aquest taller té l’objectiu de recuperar 
aquestes danses per poder lluir-les durant el se-
guici de la Festa Major de Sant Jaume.

GRUP INFANTIL I: 
De 5 a 9 anys (de P5 a 3er de primària): 
Cada dissabte de 10.30h a 11.30h a partir de l’11 
de març a l’antiga Llar de Jubilats.

GRUP INFANTIL II: 
De 9 a 12 anys (de 4rt a 6è de primària): 
Cada dissabte de 11.30h a 12.30h a partir de l’11 de 
març a l’antiga Llar de Jubilats.

GRUP JUVENIL: 
De 12 a 16 anys (de 1er a 4rt d’ESO): 
Cada dissabte de 12.30h a 13.30h a partir de l’11 
de març a l’antiga Llar de Jubilats.

GRUP D’ADULTS: 
De 16 a 99 anys: 
Horaris a confirmar segons els integrants del grup.


