P R O G R A M AC I Ó F E S T I VA D E R I U D O M S

FESTES DEL BEAT
BONAVENTURA
2021

La col·laboració de
tothom és essencial
per conseguir unes
festes ben lluïdes.
Us convidem
a penjar dels
vostres balcons
i finestres les
vànoves blanques
o domassos amb la
imatge del Beat.
Consulteu amb els
veïns del vostre
carrer el tipus
d’ornamentació
que podeu
dur a terme.

LES FESTES DEL BEAT han esdevingut, al llarg dels anys, una tradició assenyalada pels riudomencs
i riudomenques. I si ha sigut així,
és per l’estima i respecte que hem
tingut sempre a la figura del nostre
Beat Bonaventura Gran.

escoltar-ne cap. Una societat que
no ens deixa sentir ni el propi batec del pas del temps. Amb valors
com els que transmetia el Beat Bonaventura, fem que Riudoms sigui
un municipi amb persones humils,
tolerants, disposades a ajudar als
altres i a donar vida a les nostres
places i carrers, construint així un
poble cohesionat i actiu. Les Festes del Beat sempre han demostrat
l’estima que tenim per les tradicions
riudomenques. Precisament enguany, després de no haver-les pogut viure com ens hagués agradat
l’any passat, celebrem-ho encara
amb més ganes, participant activament dels diferents actes que ofereix el programa.

El Beat, com a frare de l’ordre franciscà, ens va demostrar que tenia
una manera d’entendre la vida que
es caracteritzava per valors com
la humilitat, la tolerància, l’entrega
i l’ajuda als que ho necessitaven.
Durant la seva vida franciscana, Miquel Baptista Gran Peris va vetllar
per transmetre aquests valors mentre es dedicava als altres. I a més de
viure per la resta de persones, també combinava el seu temps amb
Aprofitant aquestes paraules, vull
estones de reflexió personal.
donar la benvinguda a Mossèn RaLa disposició de servir a les per- fael, que s’ha incorporat recentment
sones i la pròpia autoreflexió han a la Parròquia del nostre poble i que
convertit al Beat en un referent per encapçalarà per primer cop, els aca molts veïns i veïnes, ja que si bé tes religiosos de les nostres Festes
aquestes característiques ja eren del Beat.
virtuts per un frare que va viure durant el segle XVII, encara es posen Desitjo que passeu unes bones
més en valor en la societat actual. Festes del Beat Bonaventura 2021!
Una societat que ens fa mirar a tot
arreu però potser sense veure-hi
res, una societat que ens fa sen- Sergi Pedret Llauradó
tir moltes veus però potser sense Alcalde de Riudoms
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SALUTACIONS
Una salutació cordial i afectuosa Bonaventura, convilatà en el cel.
per a tots,
Ell mai ha estat oblidat en el nostre poble i això és argument de la
M’és un goig escriure aquestes fe i el més gran miracle.
paraules en el programa de festes en honor del beat Bonaventu- Retrobem amb goig, doncs,
ra ja que són també unes parau- les fetes del beat després de la
les de salutació i de presentació. maltempsada de la pandèmia i
Sóc el mossèn nou de Riudoms celebrem-les amb sentit de poi, per tant, el vostre mossèn. ble i amb la prudència que encaD’ençà que l’arquebisbe Joan em ra s’imposa. L’any vinent, si Déu
va demanar aquest servei us es- vol, les celebrarem amb tot seu
timo i us vull bé i prego per vo- esclat, ja que commemorarem
saltres. També em poso al vostre els cinquanta anys de l’arribada
servei amb la millor voluntat i de del cos del Benaurat Bonaventot cor. La parròquia és de tots i tura de Riudoms. Visquem amb
per a tots. També el mossèn és alegria i fraternitat.
de tots i per a tots. Abans de tot
cal donar gràcies a Déu pel mi- Saludo a tots amb afecte i benenisteri exercir durant una dèca- dicció i em poso al servei de tots,
da de Mn. Josep Mateu. El seu sense excloure a ningú. Que el
zel pastoral i la seva dedicació beat Bonaventura, el ciutadà més
l’acrediten davant de tots. Ell sap il·lustre de Riudoms per la seva
que l’estimem i que la parròquia santedat ens ajudi a tots. Unes
desant Jaume de Riudoms és bones festes del beat, ben viscucasa seva. L’acompanyem en des i participades.
el millor record i en la pregària.
Cap riudomenc/a pot mirar la pa- Mn. Rafael Serra,
rròquia com si no fos casa seva. Rector de Sant Jaume
Per primera vegada, presidiré de Riudoms
com a rector les festes del beat
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DIMECRES 17

19.30 h CLUB DE LECTURA
PER A ADULTS
/ BIBLIOTECA MUNICIPAL
ANTONI GAUDÍ

Tertúlia sobre l’obra “Una cançó
per a ningú i trenta diàlegs inútils”
amb motiu de l’Any Felícia Fuster.

DIVENDRES 19

20.00 h VETLLA DE PREGÀRIA ENTORN AL BEAT
/ ESGLÉSIA DE SANT JAUME

DISSABTE 20

12.00 h MOVEMBER BEAT PARTY
+ MOVEMBER KIDS
/ PLAÇA DE LA PALMERA

Vermut electrònic solidari per recaptar fons per la lluita contra el
càncer de pròstata i testicular. Vine i gaudeix de vermut, música,
menjar, tallers infantils i molt més!

12.30 h MISSA EN HONOR A L’ HOMENATJATS
/ ESGLÉSIA DE SANT JAUME

Homenatge a la vellesa amb l’actuació dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música de Riudoms.

8.00 h ANADA A PEU O AMB VEHICLE AL CASTELL
D’ESCORNALBOU
/ CASA DEL BEAT BONAVENTURA

18.00 h ELS BRUGAROL
/ TEATRE AUDITORI
CASAL RIUDOMENC
www.casalriudomenc.cat

19:30 h CELEBRACIÓ DE LA MISSA I NOVENA
/ ESGLÉSIA DE SANT JAUME

20.00 h PROCESSÓ DELS FANALETS
/ CARRERS DE LA VILA

Cada dia, des del 20 al 28 de
novembre, a les 19.00 h, missa
i novena i a les 19.30 h durant
el cap de setmana.

RECORREGUT: C. Sant Jaume, Pl. Mare Cèlia, C. Sant Pere, C. Sant
Josep, C. Sant Joan, C. Sant Antoni, C. Sant Tomàs, C. Sant Pau,
C. Sant Antoni, Avda. Primer d’Octubre, Pl. Arnau de Palomar i
Església de Sant Jaume Apòstol.

Celebració de la paraula i dinar (cadascú es porta el seu).
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DIUMENGE 21

Processó amb fanalets acompanyant el Reliquiari Major del Beat.
La processó s’acaba a l’interior de l’Església per fer la veneració de
la Relíquia. Els fanalets es vendran, abans, durant i després de la
missa, a l’Abadia.
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DIMECRES 24

13.00 h REPIC DE CAMPANES I TRONADA
/ PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Repic de campanes i encesa de la tronada que anuncia l’inici de
les Festes del Beat.

19.00 h MISSA I NOVENA EN HONOR AL BEAT
BONAVENTURA / ALTAR DEL BEAT BONAVENTURA

DIJOUS 25

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
12.00 h LECTURA DEL MANIFEST / PLAÇA DE L’OM
20.00 h ACTE I ACTIVITATS / PLAÇA DE L’ÉSGLÉSIA

DIVENDRES 26

20.00 h CONFERENCIA: RIUDOMS EN L’ÈPOCA
DEL BEAT BONAVENTURA A CÀRREC DE JOSEP M.
SANTAMARIA SERRA
/ SALA MULTIÚS CASAL RIUDOMENC

DISSABTE 27

11.30 h L’HORA DEL CONTE
/ BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONI GAUDÍ

Presentació i explicació del conte “Els amics. Històries del senyor
Valéry” a càrrec de Mònica López Bages, traductora del llibre,
acompanyada musicalment de Laia Nomen. INSCRIPCIÓ prèvia a
la biblioteca.
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DIUMENGE 28

12.30 h SOLEMNE MISSA / ESGLÉSIA DE SANT JAUME
Eucaristia i ofrena del Ciri de la vila per part de l’Alcalde Sergi
Pedret, acompanyat de la pubilla, l’hereu, la dama d’honor i el
fadrí d’honor. Veneració de la Relíquia.

13.30 h BALLADA DE SARDANES
/ PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Ballada de sardanes a càrrec de la COBLA JOVE DE REUS i Ia
COLLA SARDANISTA ROSES DE TARDOR.

20.00 h SOLEMNE PROCESSÓ
/ CARRERS DEL CENTRE DE LA VILA

Processó solemne presidida per l’urna del Beat. Assistència
d’autoritats, Junta de la Confraria del Beat, Estendards i la Banda
de Música Principal de Riudoms.
RECORREGUT: C. Arenal, entre places, C. Sant Bonifaci, C.
Galanes, C. Nou, Pl. de l’Església, C. Gaudí, C. Major, C. Sant
Vicenç, C. Beat, C. Arenal i l’Església de Sant Jaume.

21.30 h ESPECTACLE PIROMUSICAL
/ PLAÇA DE L’ARBRE
Disparat per la Pirotècnia Igual, un
espectacle de llum i color per concloure
les Festes del Beat Bonaventura 2021.

EXPOSICIONS
DEL 16 AL 30 DE NOVEMBRE / BIBLIOTECA MUNICIPAL
ANTONI GAUDÍ
Es podrà visitar l’exposició itinerant “A dins, a fora. Felícia Fuster
(Barcelona, 1921 - París, 2012), poeta i pintora”. ANY FELÍCIA FUSTER
DEL 20 del 28 de NOVEMBRE / ESGLÉSIA DE SANT JAUME
Exposició del diorama del Beat Bonaventura Gran.
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organitza:

col·labora:

*S’hauran de prendre les mesures d’obligat compliment com la mascareta, higiene de mans i la distància social.
*Aforament limitat a totes les activitats.
*La programació està sotmesa a modificacions segons normativa vigent.
*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 i al web de l’Ajuntament de Riudoms: www.riudoms.cat

