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22.00 h CORREFOC – Plaça de l’Església i carrers del centre de la vila
Tradicional Correfoc de la Festa Major de Sant Jaume.

Colles de Diables: Diables de Riudoms, Ball de Diables “Rucs Ardents” d’Ascó, Simplement Diables de Premià de Mar i els Diables del Grup de Recerca de 
Borges Blanques.
Recorregut del correfoc: Plaça de l’ Església - C. Sant Bonifaci (tram entre Plaça i C. de l’Arenal) -  C. de l’Arenal - C. del Beat Bonaventura - Plaça de l’Om - 
C. Major (tram entre Pl. de l’Om i C. de les Galanes) -  C. de les Galanes (tram fins el C. Nou) - C. Nou - Plaça de l’Església.

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

A-TOK  +   DOCTOR PRATS   +   STROMBERS           

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.

24a BICICLETADA POPULAR – Plaça de l’Arbre (consulteu els recorreguts a www.riudoms.cat)
[És obligatori l’ús de casc homologat. Recomanacions: portar aigua, protecció solar i roba adequada]
08.00 h RECORREGUT 1 (12km): Concentració dels participants a la Plaça de l’Arbre a les 07.45 h.
Inici del recorregut puntualment a les 08.00 h. El recorregut 1 transcorrerà per un circuit senyalitzat pel terme de Riudoms. El recorregut és assequible, però 
no és apte per a no iniciats i per a bicicletes infantils amb rodetes. El recorregut finalitzarà novament a la Plaça de l’Arbre, on els participants s’afegiran als 
de la bicicletada popular que iniciarà la marxa pels carrers de la vila.
10.00 h RECORREGUT 2 (3km): Concentració de tots els participants a la Plaça de l’Arbre a les 09.45 h.
Inici del recorregut puntualment a les 10.00 h. El recorregut 2 transcorrerà per un circuit urbà senyalitzat. La Bicicletada Popular finalitzarà al Recinte de Sant 
Antoni, on s’oferirà l’esmorzar a tots els participants inscrits. Per a qualsevol necessitat de salut, l’ambulància estarà a la cua del grup de participants.
21.00 h BALL – Recinte de Sant Antoni
Ball a la fresca amb música en viu. Entrada: 2€ (inclou refresc). Ho organitza: Bar de Sant Antoni.

12.30 h MISSA MAJOR – Església de Sant Jaume Apòstol 

19.00 h SOLEMNE MISSA EN HONOR AL COPATRÓ DE RIUDOMS I PROCESSÓ – Església de Sant Jaume Apòstol
Solemne missa en honor al copatró de Riudoms i, tot seguit, processó pels carrers de la vila.

19è CUINA DE L’AVELLANA: del 27 al 30 de juliol, a la Sala Multiús del Casal Riudomenc. Inscripció: 5€. 
5è CURS DE CUINA INFANTIL: el 20 i 21 de juliol, a la Sala Multiús del Casal Riudomenc. Inscripció gratuïta.
4t CURS DE CUINA JUVENIL: el 20 de juliol, a la Sala Multiús del Casal Riudomenc. Inscripció gratuïta. 

Consulteu les activitats de l’Estiu Esportiu!

FESTA MAJOR DE SANT JAUME 09
Riudoms 2015

23.00 h FESTA EIVISSENCA – Piscina Municipal
Festa estiuenca eivissenca. Entrada gratuïta. A partir de 16 anys. Tots els assistents vestits de blanc!

22.00 h REVIU LES PLACES– Plaça de Sant Antoni
TOOM-PAK presenta RECICLART 2.0

9.00 h MEGAGIMCANA POPULAR – Recinte de Sant Antoni i Piscina Municipal
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24 DE JULIOL

25 DE JULIOL

26 DE JULIOL

19 DE JULIOL

13.00 h TRONADA I REPIC DE CAMPANES – Plaça de l’Església
Repic general de campanes i encesa de la tronada que anuncia l’inici de la Festa Major d’estiu a tota la vila.

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

ULÉ BARRAQUES RIUDOMS és un concepte de festa participatiu i obert a tothom. Al voltant d’un 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.

SÉPTIMO A  +  DJ Mr. ROMBO
22.30 h REVETLLA DE SANT JAUME - CONCERT i GRAN BALL DE FESTA MAJOR – Recinte de Sant Antoni
Concert i gran ball de gala a càrrec de l’ORQUESTRA SWING LATINO. Entrada: 6 € (a partir de 12 anys).
Venda d’entrades a partir de les 21.30 h. L’entrada serà vàlida per assistir al ball posterior. 
Reserva prèvia de taula al Bar del Recinte de Sant Antoni: dilluns 22 i dimarts 23 de juliol , de 10.00 h a 12.00 h (taula amb 6 cadires: 6€).

Més informació al web www.avellana.cat

18 de juliol CAMPIONAT DE TENNIS TAULA - Pavelló Municipal d’Esports


