


Festa Major de Sant Pere
La Festa Major de Sant Pere torna un altre any a omplir la programació 
de juny amb actes oberts a tothom. És la festa que ens identifica, amb la 
qual els reusencs i les reusenques expressem els elements més singulars 
d’una identitat forjada generació rere generació.

La Festa Major és fruit del treball i el compromís de molta gent —tècnics 
municipals, persones a títol individual i entitats ciutadanes— amb aquesta 
herència col·lectiva, un treball i un compromís que es concreten en múl-
tiples iniciatives relacionades amb la celebració, des de la riquesa dels 
elements festius fins a la programació d’actes lúdics per viure les nits de 
revetlla. De manera especial, m’agradaria destacar que enguany, en els 
actes previs de la festa, el 15 de juny i en resposta a la rebuda entusiasta 
que la ciutat de Barcelona va oferir el febrer passat al nostre Seguici Festiu, 
tindrem el goig de rebre els Seguicis Festius de Barcelona. També, que la 
Festa Major d’enguany torna a estar marcada per la commemoració de 
l’Any Fortuny, amb l’esplèndida exposició que fins al setembre podem visi-
tar al Museu de la raval de Santa Anna, una commemoració que enllaçarà 
els propers mesos amb la del centenari de la mort d’un altre gran artista 
reusenc, Josep Tapiró. 

Vull reconèixer totes i cadascuna de les aportacions ciutadanes que ens 
conviden a viure uns dies intensos, emotius i vibrants, i a sentir-nos prota-
gonistes d’un festa que és la festa de tots.

Molt bona Festa Major!

Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus

La Festa Major de tots
Quan arriba el juny és inevitable que a tots els reusencs ens vinguin a la 
memòria els records relacionats amb la nostra Festa Major: l’olor de les 
tronades i la pólvora; la música dels Gegants, Nanos, balls i bèsties; les 
notes de les cançons que hem ballat tota la vida o la munió de gent que 
omple les  places i carrers. 

Enguany, els hem preparat una Festa Major de tots i per a tots, amb molts 
noms propis: com els Manel, la Maika, els Mojínos Escocíos, la Selvatana, 
però també amb molts noms propis anònims i que és impossible de re-
lacionar-los. Els portadors de tots i cadascun dels elements festius; els ac-
tors i  les actrius que pujaran als escenaris; ballarins, músics, el pregoner; 
totes les persones que tenen la responsabilitat d’encendre les diferents 
tronades; els organitzadors i coordinadors de totes les activitats que for-
men aquest programa, i un llarg etcètera que no tindríem prou línies per 
anomenar-lo. 

De novetats en trobareu diverses: l’exposició dels elements dels Seguici 
Festiu de Barcelona i la sortida al carrer de tots ells el dia 15, els diferents 
aniversaris d’algunes entitats del nostre Seguici, o un nou aplicatiu infor-
màtic per a mòbils i tablets. Hem posat tots els nostres esforços a aconse-
guir una Festa Major per a tots i confiem que ho hem aconseguit. Gràcies 
a tots per fer-la possible. 

Bona Festa Major. 

Joaquim Sorio Vela
Regidor de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de  Reus



VISITA DELS 
SEGUICIS 
FESTIUS DE 
BARCELONA
Durant les passades Festes de Santa Eu-
làlia de Barcelona es va iniciar un nou 
vincle de col·laboració entre les ciutats de 
Barcelona i Reus; la capital  del Baix Camp 
ha estat la primera de les ciutats catalanes 
convidades a les festes barcelonines. 

La visita de tot el Seguici Festiu de Reus va 
ser un dels més grans exponents de difu-
sió i promoció de la nostra festa major a la 
ciutat comtal. Exposats tots els elements al 
Palau de la Virreina i després en cercavila 
per la Rambla i la plaça Sant Jaume van ser 
admirats per una gran quantitat de públic, 
tant barceloní com de fora. 

Ambdues ciutats, doncs, han començat 
diferents línies de col·laboració, entre les 
quals destaca aquest intercanvi festiu en-
tre Barcelona i Reus que va començar el 
febrer i que culminarà amb la visita dels 
Seguicis Festius de Barcelona, amb una 
exposició de les figures al Palau Bofarull 
i amb dues cercaviles, el dia 15 de juny, 
pels carrers de Reus. 

Els Seguicis Festius 
de Barcelona
El conjunt d’elements històrics de la 
imatgeria festiva barcelonina que, en un 
moment o altre, al llarg dels darrers sis se-
gles han participat i participen en les cele-
bracions lúdiques i solemnes de la ciutat, 
és conegut com el Seguici Popular de 
Barcelona. El conjunt, amb la seva desfi-
lada cerimoniosa, les seves danses i músi-
ques, es pot contemplar durant les Festes 
de Santa Eulàlia, a la processó del Corpus 

i durant les Festes de la Mercè, aquesta amb 
la brillant obertura de la festa i representació 
de balls en l’anomenat Toc d’Inici.  

Tota la tradició de la imatgeria festiva 
popular és representada al seguici barce-
loní. Els gegants de la Ciutat, els del 
Pi i els de Santa Maria del Mar són les 
figures més històriques del seu gènere a 
la ciutat. Els capgrossos Macers repre-
senten aquest personatges rabassuts i 
estrafets que, com a lacais dels gegants 
de la Ciutat, hi posen el contrapunt. El 
bestiari és present en els vuit entremesos 
del Bestiari Històric de Barcelona, 
com a ara l’Àliga de la Ciutat –protago-
nista dels moments més solemnes de les 
festes-, el Lleó, els Cavallets cotoners 
o el Bou.  

La tradició ancestral del foc, present a la 
major part de les nostres festes, és repre-
sentada al Seguici Popular de Barcelona 
en les figures “fogueres” del Bestiari His-
tòric de Barcelona: La Tarasca (o Cuca 
fera), la Mulassa, la Víbria i el Drac. 
Esplèndides figuracions de l’ambigüitat, 
la follia, la temptació i la malícia, i del 
maligne que, al costat del Ball de Diables, 
són la representació creativa de la relació 
festiva de la ciutat amb el foc.

A més a més el Seguici Popular, per les 
Festes de la Mercè, paulatinament, ha 
anat incorporant altres elements que te-
nen la seva funció i ball en la represen-
tació del Toc d’Inici: el Ball de Diables (a 
Reus representat pel Ball de Diables 
del Clot –el grup degà de la ciutat de 
l’era actual-), els Trabucaires d’en Perot 
Rocaguinarda, que fan l’escorta a l’Àliga 
de la Ciutat, i els Falcons de Barcelona 
amb la seva figura en el Toc d’Inici.

Les diverses celebracions festives tradicio-
nals a la ciutat de Barcelona incorporen, 
en diverses versions del Seguici Festiu, al-
tres elements d’imatgeria i balls populars 
que també participaran a les celebracions 
de Reus.

Al voltant de Nadal, durant la Fira de 
Santa Llúcia –a l’entorn de la Catedral- fa 
les seves funcions una antiga figura re-
cuperada: la Carassa de Nadal, un cap 
de moro que, amb tocs de gralla, llença 
caramels per la boca mentre mou inquie-
tant els ulls.  Per la festa d’hivern de la ciu-
tat, Santa Eulàlia, el Seguici Festiu integra 
un dels personatges més estimats per la 
quitxalla barcelonina: la gegantona Laia, 
figura d’una nena barcelonina del segle IV, 
acompanyada musicalment per una singu-
lar cobla infantil de flabiols i violins. Són 
tradicionals del Carnaval barceloní, sobretot 
a l’Arribo del Rei Carnestoltes, en Rodanxó i 
la Rodanxona, els gegants del Carnaval 
de Barcelona –les figures més antigues 
conservades del imaginari barceloní-. Per la 
festivitat del Corpus Christi, a la tradicional 
processó –celebrada a Barcelona des de 
1320-, s’incorporen al Seguici: el Ball de 
Cercolets de l’Esbart Català de Dansai-
res, el Ball de Bastons –a Reus representat 
pel Ball de Bastons de Gràcia-, una figu-
ra recent del bestiari molt barcelonina: el 
Dofí. També hi participen els gegants de 
Sant Roc de la plaça Nova –figures del 
1906 que no viatjaran a Reus ja que el seu 
policromat original és troba en procés de 
restauració- i els tradicionals gegants del 
Corpus de Barcelona.

Per últim Reus podrà contemplar alguns 
dels components del futur Ball de Nans, 
integrat per personatges singulars barce-
lonins con en Cu-cut de la Plaça Nova, en 
Manolito de Sant Just i el General “Lagar-
to” de la Barceloneta.

Xavier Cordomí
Més informació a:
 www.lacasadelsentremesos.cat 

Visita de la 
geganta 
Elisabet Cristina
Enguany, el Carrasclet anirà acompanyat 
de la geganta que representa a Elisabet 
Cristina de Brunsvic-Wolfenbüttel (1691-
1750), esposa del rei Carles d’Àustria, que 
el 1712, com a reina, concedí –en nom de 
l’Arxiduc– el títol de ciutat a Reus, durant 
la Guerra de Successió.



Actes previs
Divendres 7

 De 17:30 a 23.30 h, a la PLAÇA DE LA 
LLIBERTAT, Reus Viu el Vi, la Fira de les DO 
de l’àmbit de la Cambra de Comerç de Reus.

 17:30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 
Reus Pedala 2013: La Bicifesta, la gran 
festa lúdica de la bicicleta. Amb les següents 
activitats: les Bicicletes Impossibles, partit 
bàsquet amb monocicles, videoprojecció, 
inflables, joc de les cintes, cursa de lentitud, 
circuït d’habilitats, exposició de quadres i la 
bicicleta solidària. 

 23:00 h, al bar musical L’ABSENTA, 
concert amb World of seeds experience. 
Sessió a càrrec de Urtica Sound (Vilanova) 
i Primatical Sound (Reus). Entrada gratuïta. 

Dissabte 8
 9:00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 

XI Gimcana Infantil de Sant Pere. Si 
vols conèixer millor les vides dels personat-
ges famosos de la ciutat de Reus participa a 
la XI Gimcana Infantil de Sant Pere que orga-
nitza la Jove Cambra Internacional de Reus. 
Programa adreçat a nens i nenes de 6 a 12 
anys. Un total de deu proves distribuïdes 
per diversos punts de la ciutat que pretenen 
fomentar el civisme, la competència sana i 
la cohesió social.

 9:00 h, des de la la PLAÇA DE LA LLIBER-
TAT, Reus Pedala 2013: Ruta Modernis-
ta en Bicicleta. Arribada aproximada a les 
14:00 h  a la plaça del Mercadal. Es visitaran 
els edificis modernistes més emblemàtics 
de la ciutat. Preu: 3 euros

 11:00 h, a la PLAÇA DE LA PATACADA, 
Mercadet d’intercanvi de l’Assemblea 
Popular de Reus. Sessió a càrrec de Trojan-
father i David Scratch Barraso. 

 De 17:30 a 23.30 h, a la PLAÇA DE LA 
LLIBERTAT, Reus Viu el Vi, la Fira de les DO 
de l’àmbit de la Cambra de Comerç de Reus.

 18:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, 
el Mercat al Mercadal arriba a la seva 
15a edició. Aquest indret tan característic 
de la ciutat recupera l’activitat que el va 
fer més popular, el mercat antic; i ho fa 
de la mà del Bravium Teatre, l’Associació 
de Paradistes del Mercat Central de Reus 
i l’Associació d’Amics del Cavall del Baix 
Camp. “Agafa el cistell i vine a comprar a 
dotzenes,  a grapats  a grams i unces”. 

 De les 19:00 h a LA PALMA fins a la 
matinada, Festival Reggus 2013. 20è 
aniversari. Amb les actuacions de Pirat’s 
Sound Sistema (Sants, Barcelona), Deep 
Kultxa Crew (aka Ki Sap) & Calm Irie Band 
(València), Sr. Wilson (Barcelona), Irie 
Souljah (Calella), Paupa  Man (Castelló), 
Satriale’s (Reus), Badalonians Sound (Ba-
dalona), Bambiriling Sound (Castelló), 
Dance Crasher (Badalona), Uno (Reus) i 
Trojanfather + Dj Luna (La Selva del Camp/
Tarragona). Preu entrada: 10 euros   

Diumenge 9
  9:00 h, des del PASSEIG DE MATA, 

Reus Pedala 2013: la ruta de les 
fumeres. Finalitzarà al Tanatori. Coneix 
totes les fumeres industrials de la ciutat 
tot passejant en bici. Preu: 3 euros

 De 17:30 a 22.00 h, a la PLAÇA DE 
LA LLIBERTAT, Reus Viu el Vi, la Fira de 
les DO de l’àmbit de la Cambra de Comerç 
de Reus.

 19:00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, re-
presentació de l’obra No et vesteixis per 
sopar, a càrrec del Grup Escènic Atenea de 
Tarragona.   

 19:00 h, al TEATRE BRAVIUM, repre-
sentació de l’obra Antonello i Antonella, 
tonto ell i tonto ella. Història d’amor i embo-
lics, en la qual els diners poden ser la solució 
de tots el problemes. Creació col·lectiva de 
Bravium Teatre, sota la direcció de Carles 
Bigorra i pantomima de Gerard Domenech. 
Músiques de Xavi Martín. 

 20:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, 
concert de trompeta, trombó alt i orgue. 
Amb els músics Jordi Gil Bladé (trompeta), 
Senent Domingo Pérez (trombó) i Josep 
Maria Mas Bonet (orgue), inclòs al Cicle de 
Concerts d’Orgue de la Prioral.  

Dilluns 10
 19:00 h, al CAMPANAR, Toc General 

de Festa, per celebrar el Dia de la Memò-
ria. Tots els campanars de Catalunya repica-
ran en homenatge als defensors de la llen-
gua catalana. El motiu de l’elecció d’aques-
ta data és la celebració de l’aniversari de la 
mort de Jacint Verdager (1845-1902).

Dimarts 11
 A partir de les 17:00 h, al CENTRE CÍVIC 

PONENT, programa de cloenda dels Cen-
tres Cívics amb: donació de sang, espec-
tacle de teatre, berenar amb coca i xocolata, 
actuacions dels grups de teatre del Centre Cí-
vic Mestral, xerrada sobre Fortuny, classe de 
tai-txí, actuació del grup Nous Amics, Mezcla 
de raíces i el  Cor Ciutat de Reus, exhibició de 
balls saló i  ball per a tothom. Exposició foto-
gràfica d’activitats, puntaires, punt de mitja i 
ganxet i pintors.

 17:30 h, a MAS PINTAT, Reus Pedala 
2013: Conta contes, representació teatra-
litzada del conte Un petit conte de bicicletes, a 
càrrec de la seva escriptora Marta Bonet.   

 17:30 h, al CENTRE CÍVIC PONENT, tea-
tre i animació musical amb “El cacauòtic: El 
conte del cacau”, a càrrec de Roger Canals i Cia.

 20:00 h, al CENTRE CÍVIC DEL CARME, 
Reus Pedala 2013: Xerrada “Conèixer 
el món en bici”, a càrrec d’Eva Tàpia, que 
explicarà el viatge pel nord de Tailàndia, i 
Jordi Palomar, que explicarà el viatge pel 
“Camí de Sant Jaume”.   

Dimecres 12
 17:30 h, al PAVELLÓ OLÍMPIC MUNICIPAL, 

Concert Fem Coral, amb la participació 
d’un miler de nens i nenes de Reus i  de 
la comarca. L’obra es titula El ratolí elec-
trònic.   

 
 17:30 h, a la BIBLIOTECA MUNICIPAL 

XAVIER AMORÓS, Contes Solidaris, a 
càrrec de l’associació Prabhat que fa pro-
jectes de col·laboració a l’Índia.   

 18:30 h, a la BIBLIOTECA MUNICIPAL 
XAVIER AMORÓS, Club de lectura en 
anglès: Our man in Havana, de Graham 
Greene.   

 19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE 
DE LECTURA, Presentació del llibre De la 
nació a l’estat, d’Ivan Serrano i Balaguerm, 
editat per la Fundació CatDem, amb la pre-
sència de l’autor i de Martin Aranburu.

Dijous 13
 18:30 h, al MERCAT CENTRAL, es-

pectacle d’animació infantil La parada 
del Peret, de la companyia La Tremenda, 
que combina diversió amb els hàbits ali-
mentaris i la vida del mercat tradicional. 
Ho organitza el Mercat Central.

 18:30 h, al CENTRE CÍVIC DEL CARME, 
cinema solidari: I ara, on anem? En aca-



bar, tertúlia amb membres de l’Associació 
Cultura i Solidaritat.   

 18:30 h, a la BIBLIOTECA MUNICIPAL 
XAVIER AMORÓS, Club de lectura de 
còmic: Pinoccio de Winshluss.   

 19:30 h, a la sala d’actes de l’ARXIU 
MUNICIPAL, dins el Cicle Testimonis, 
conferència “La recreació de la festa 
reusenca”, a càrrec de Xavier Orriols. 
Presenta Ricard Solana.   

 20:00 h, a la sala d’Actes del CASAL DE 
DONES, cinema solidari: Conversaciones 
con mamá. En acabar, tertúlia amb mem-
bres del Centre Llatinoamericà.   

Divendres 14
 18:00 h, als JARDÍ DE LA CASA RULL, 

el Xiquet i la Xiqueta, Nanos de Reus, fa-
ran el lliurament al Campi, mascota de 
la Federació de les Associacions de Veïns 
de Reus, i  presentaran el programa de 
la Festa Major d’enguany. A partir de les 
18:30 h, repartiran el programa de la 
Festa Major en dos cotxes antics.   

 19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE 
DE LECTURA, Conferència “El fengshui i 
la geobiologia. La salut de l’habitatge”, a 
càrrec d’Albert Talarm, professor de Fengs-
hui i tai-Txi, i Josep Maria Llorach, biòleg.

 De 20:00 a 2:00 h, al camp de futbol 
Municipal de Mas Iglesias i escola Eduard 
Toda, Sis hores de futbol i bàsquet 
nocturn. Inscripcions al Casal de Joves 
de Reus.

 20:00 h, a la seu de l’ÒMNIUM CUL-
TURAL, taula rodona “La solidaritat vista 
pels mitjans de comunicació”, a càrrec de 
Rita Marzoa (Catalunya Ràdio), Joan Car-
rión (Revista NW) i Guillem Ramos (nacio-
digital.cat). Moderarà la taula Francesc de 
Dalmases, d’IGMAN-Acció Solidària.

 20:00 h, al vestíbul del CENTRE DE 
LECTURA, Inauguració de l’exposició 
“Roses i flors”,  de Josefina Ripoll.   

 20:00 h, al CENTRE CÍVIC DEL CARME, 
Bicicleta i salut: coneix els beneficis que 
la bicicleta representa per la salut.   

 
 20:30 h, al CENTRE CÍVIC LLEVANT, pro-

jecció cinematogràfica del Festival Internaci-
onal de Cinema de Muntanya i Aventura de 
Torelló 2012. Entrada lliure i gratuïta.

 21:00 h, al TEATRE BARTINA, el reu-
senc Jaume Blanc El Toubab presenta un 
concert molt singular, únic i especial, en 
el qual ens presentarà el seu nou disc Via-
je sin retorno. Preu: 10 euros   

 21:00 h, a la societat EL CÍRCOL, Flaire 
d’estiu, sopar amb havaneres i rom cre-
mat. Amenitzat pel grup Balandra. Preu: 
32 euros, places limitades a 90 persones. 
Reserves al 977 322 813 (de 16 a 19 h).

 22:00 h, des del CAMPANAR, con-
cert de gralles. Des del segle XV que 
hi ha notícies de ministrers tocant de 
“campanars, torres i cadafalcs” per anun-
ciar festes i amenitzar actes. Els alumnes 
avançats de l’Aula de Sons ens anuncien 
la festa d’una manera molt especial. 

Dissabte 15 
Els Seguicis 
Festius de 
Barcelona 

 10:00 h, a la Sala d’Hortensi Güell, 
del CENTRE DE LECTURA, taller de Dan-
sa del Ventre, connectant amb la femi-
nitat, a càrrec d’Iratxe Barrondo.

 A les 11:00 h, des del PALAU BOFARULL, 
cercavila amb la participació dels Llancers 
de la Guàrdia Urbana a cavall de Reus 
i Barcelona, l’Àliga de Reus, l’Àliga i 
els Gegants de la Ciutat de Barcelona, 
la Mulassa i els Gegants de Reus, fins 
al Mercadal on tindran lloc els balls dels ele-
ments com a benvinguda de la visita de la 
imatgeria festiva de Barcelona a la festa. 

 11:00 h a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 
inici de l’intent per assolir el World Record 
Guiness del Mojito més gran del món. 
A les 13:00 h, culminació i certificació del 
rècord i posterior repartiment en dosis indi-
viduals de 3 euros, amenitzat amb música 
en directe pels DJ OGT i DJ Morte. Tast de 
vins, tallers de fabricació de mojitos, paella, 
fideuà i moltes més activitats. Ho organitzen 
Naltrus i El Call Reus. Ho patrocinen Bacardi 
& Schweppes. Hi col.laboren l’Ajuntament 
de Reus i Pascona Montsant.

 11:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, 
Ruta enigmàtica per la Prioral i el cam-
panar. Per a públic general i familiar. Per a 
més informació, preus i inscripcions a CÒ-
DOL Educació: www.codoleducacio.com, 
codol.educacio@tinet.cat o  al telèfon, 
977 327 362. És imprescindible  reservar 
prèviament.

 11:00 h, al MUSEU DE REUS, espai 
plaça de la Llibertat, A festes em convi-
des! Visita dinamitzada entorn l’exposi-
ció ARA TOCA FESTA! Per a públic general i 
familiar, que vol viure, sentir i entendre la 
Festa Major.  Per a més informació, preus i 
inscripcions, a CÒDOL Educació: www.co-
doleducacio.com, codol.educacio@tinet.
cat o  al telèfon, 977 327 362.  És impres-
cindible reservar prèviament.   

 

11:00 h, al MUSEU DE REUS, espai raval 
de Santa Anna, Visita dinamitzada per 
a públic familiar a l’exposició FORTUNY, EL 
MITE. Per a públic general i familiar. Per  
a més informació, preus i inscripcions, a 
CÒDOL Educació: www.codoleducacio.
com, codol.educacio@tinet.cat o  al telè-
fon, 977 327 362. És imprescindible re-
servar prèviament.   

 A  les  18:00  h, des del PALAU BOFA-
RULL sortida en cercavila dels Seguicis 
Festius de Barcelona, amb la participa-
ció de la Carassa de Nadal, la Gegantona 
Laia, el  Ball  de Nans: Cu-cut de la Plaça 
Nova, Manolito de Sant Just i el General 
Lagarto de la Barceloneta, els Gegants de 
Carnaval o vells de la Casa de la Caritat, 
el Dofí, el Ball de Cercolets, el Ball de 
Bastons infantil de l’Esbart Català de Dan-
saires, el Ball de Bastons de Gràcia, els 
Gegants de Corpus o nous de la Casa de 
la Caritat, els Capgrossos Macers, els Ge-
gants de la Ciutat, els Cavallets Cotoners, 



els Trabucaires d’en Perot Roca Guinarda, 
l’Àliga de Barcelona, el Lleó, la Mulassa, el 
Bou, el Drac, la Víbria, la Tarasca, els Ge-
gants petits del Pi, els Gegants grans del 
Pi, els Gegants de Santa Maria del Mar, els 
Falcons de Barcelona i el Ball de Diables 
del Clot. Amb l’acompanyament musical 
dels Ministrers del Camí Ral, la Cobla 
Infantil de Flabiols i Violins, els Grallers 
La Pessigolla, el Grupet, els Tabalers dels 
Diables del Clot, els Grallers la Canya d’Or, 
els Ganxets, Grallers del Baix camp, els Gra-
llers de Gràcia i els Grallers dels Falcons. 
Recorregut: carrer de Llovera, plaça de 
Prim, carrer de  Monterols, plaça del Mer-
cadal, carrer Major, plaça de Sant Pere,  
carrer de les Peixateries Velles,  carrer  de 
l’Hospital, carrer de la Presó, plaça de la 
Farinera, carrer de  Santa  Anna,  raval  de 
Santa Anna, plaça de Prim, carrer  de Mon-
terols i plaça del Mercadal.

 A continuació, a la PLAÇA DEL MERCA-
DAL,  “Toc d’Inici”, amb el següent ordre 
dels balls: Entrada “El Toc d’Inici”  i   la 
galejada  dels Trabucaires d’en Perot Roca 
Guinarda, els Gegants de Santa  Maria del 
Mar, els Gegants del Pi, els Capgrossos 
Macers, la Tarasca, els Cavallets  Cotoners, 
la Víbria, el Bou, els Falcons de Barcelona, 
la Mulassa, el Lleó,  el  Drac,  l´Àliga  de  la  
Ciutat,  els Gegants de la Ciutat, el Ball de 
Diables  del  Clot.  Ballada de tot el seguici 
amb “el Toc Final”. Amb l’acompanyament 
musical dels Ministrers del Camí Ral, diri-
git per Jordi Fàbregas.

 A les 18:00 h i a les 19:00 h, al MU-
SEU DE REUS, espai raval Santa Anna, vi-
sita comentada a l’exposició FORTUNY, 
EL MITE. Per a públic general. Per més 
informació i preus, al Museu de Reus. Tel 
977 010 660. No cal reserva prèvia.   

 A les 18:30 h, al PASSEIG COMERCIAL 
EL PALLOL, concert amb aQstica, grup for-
mat per quatre músics que toquen aquelles 
cançons que tots tenim a l’arxiu de la memò-
ria, recuinades en format acústic. 

 19:30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, 
visita nocturna per la Prioral i el Campa-
nar. Una magnífica descoberta per a públic 
general i familiar. Per  a més informació, 
preus i inscripcions, a CÒDOL Educació: 
www.codoleducacio.com, codol.educacio@
tinet.cat o al  telèfon  977 327 362 .  És im-
prescindible reservar prèviament.

 20:00 h, a la PARRÒQUIA DE SANT 
BERNAT CALBÓ, 16è Sopar Solidari 
gestionat per Pont de Solidaritat. Amb la 
participació de: Xavier Graset i Oriol Grau 
i música nicaragüenca amb Beto. Preu: 7€ 
adults i 3€ nens.

 20:30 h, al PARC DE LA FESTA de Reus, 
Concert dels grups: Manel, Bremen, Le-
cirke, Espaldamaceta, Gentle Music Men, 
Fred Secret. Preus: entrada anticipada: 25 
euros, taquilla: 35 euros   

Diumenge 16
 08:30 h, des de la PLAÇA D’ANTON 

BORRELL del parc de Sant Jordi, Gran 
pedalada popular. El poble convidat 
d’enguany és Castellvell. Amb un itinerari 
llarg de 16 km i un itinerari curt de 6 km. 
Inflables tot el dia. Ho organitza Bicicamp. 
Preu: 1 euro. 

 09:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, 
concentració del XVI Ral·li Cotxes His-
tòrics,   de Reus a Vila-seca,  de la Pineda 
a Reus. Costa Daurada. La sortida serà 
a les 10:30 h. Ho organitza: Biela Club 
600 Clàssics Històrics de Reus. 

 De 9:00 a 13:00 h, a les instal·lacions 
del CLUB DE PETANCA HORT D’EN SIMÓ, I 
torneig de Petanca Sant Pere 2013.

 D’11:00 a 13:30 h, al PARC DEL 
FERROCARRIL, viatges amb trenet per 
a xiquets i grans. Recorregut de 5 minuts. 
Ho organitza: Associació d’Amics del Fer-
rocarril de Reus. 

 11:30 h, al Teatre de l’ORFEÓ REU-
SENC, Festa Final dels cursos celebrats 
a l’Orfeó Reusenc durant el curs.

 18:00 h, a la plaça del MERCADAL, 
Tubada’13, la trobada de Tubes 
i Bombardins de Catalunya. En 
aquesta 6a edició es comptarà amb 
l’actuació de la Banda Simfònica de 
Reus, dirigida per Ramón Reverté, els 
solistes Jordi Sans i Víctor Ferragut, i la 
Banda de Tubes de Catalunya, dirigida 
per Pablo Fernández.

 19:00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, re-
presentació d’Histories Curtes, en espais 
tancats, a càrrec de la companyia 45RPM, 
de Tarragona. Preu de localitat 8 euros, 
(socis 6 euros).   

Dilluns 17
 19:00 h, a la sala d’actes del CENTRE DE 

LECTURA, audiovisual Santorini una illa 
amb peus de foc, amb Santi Nogués.   

 20:00 h, a la Sala d’hortensi Güell 
del CENTRE DE LECTURA, l’Escola de Teatre 
organitza una Aula oberta.   

Dimarts 18
 18:30 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL XA-

VIER AMORÓS, Club de lectura B: Dan-
ses de guerra, de Sherman Alexie.   

 21:00 h, al TEATRE FORTUNY, re-
presentació de l’obra La Bona Gent, 
de David Lindsay-Abaire. Un relat sobre 
l’amistat i la superació. Dirigit per Daniel 
Veronese. Amb la interpretació de Mercè 
Arànega i Àlex Casanovas, entre altres. 
Preu: 30 euros, 20 euros, 10 euros.   

Dimecres 19 
 9:00 h,  a la PLAÇA DE PRIM, cloen-

da del programa Pas a Pas: un recor-
regut de 6.25 km que passarà per:  plaça  
de Prim, raval  de Santa Anna, carrer del 
Roser, avinguda  de M. Fortuny, avingu-
da  del President Macià, avinguda  de 
Bellisens, avinguda de  Josep Pla, carrer 
de  Manuel de Pedrolo, Camí de la Mare 
de Deu, avinguda de Salou, rotonda del 
Nucli, avinguda  de Sant Bernat Calbó, 
plaça d’Europa, avinguda de La Salle, 
plaça de la Pastoreta, passeig de Prim, 
passeig de Sunyer, carrer de Sant Joan 
i  plaça  de Prim.

 A les 18:00 h i a les 19:00 h, al MUSEU 
DE REUS, espai raval Santa Anna: visita co-
mentada a l’exposició FORTUNY, EL MITE. 
Per a públic general. Per  més informació i 
preus, Museu de Reus. Tel 977 010 660. No 
cal reservar prèviament.   

 17:30 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL 
XAVIER AMORÓS, cloenda de les acti-
vitats  del curs 2012-2013 i presentació 
del Joc de lectura de l’estiu. Amb la col-
laboració del Pla Educatiu d’Entorn Reus, 
Educa i Forma.   



 18:30 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL 
XAVIER AMORÓS, Club de lectura A: Una 
dona de fiar, de Robert Goolrick.   

 19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE 
DE LECTURA, Presentació del llibre L’en-
llumenat a Reus (1855-1965). Del gas a les 
lampares incandescents, de Florentí Moya-
no. Número 124,  Edicions del Centre.   

Dijous 20
 18:00 h, al MERCAT CENTRAL, taller 

de cuina de bou i arròs, a càrrec de la 
Taverna Despertaferro. Ho organitza el 
Mercat Central.   

 19:00 h, al terrat del CENTRE DE 
LECTURA, Club de Lectura de novel·la 
negra: cloenda del curs 2012-2013.

 19.30 h, a la sala d’actes de la FUN-
DACIÓ PRIVADA REDDIS, presentació 
del Projecte “Invasió Subtil”. Hi col-
laboren la Fundació Privada Reddis, el 
Centre de Lectura i Canal Reus TV.

 20:00 h, a la sala central de la BILIOTECA 
CENTRAL XAVIER AMORÓS, conferència, 
“Espriu i la Llengua catalana”, per Sebastià 
Bonet i Espriu. La presentació anirà a càrrec 
de Josep Murgades. L’acte servirà d’obertura 
de la commemoració de l’Any Espriu.   

  
 22:30 h, al Racó de LA PALMA Con-

cert “Palm Session”.   

 22:30 h, al PARC DE LA FESTA, Barra-
ques de Festa Major, amb la final de Reus-
sona 2013, 15è Concurs de Música Jove amb 
els grups Euler (rock, Reus), Second Trast 
(reggae/ska, Tarragona/Reus), Cheslonkings 
(rap, Reus). A més, també comptaran amb l’ac-
tuació de Trast i Els Catarres.   

Divendres 21
 18:00 h, al MERCAT DEL CARRILET, 

Cuina aromàtica, saludable i econò-
mica, taller de batuts i xarrups, a càrrec 
de la Masia d’Agroturisme Mas de Caret. 

 19:00 h, des de la PLAÇA  DEL MERCA-
DAL, cercavila d’elements festius fins a 
les Barraques (parc de la Festa) amb el Bo-
rinot, el Ball de Cercolets, el Basilisc, el Bou 
de Reus, els Nanos, el Lleó, el Drac, Colla 
Gegantera, grallers i  batucada, i amb una 
gran sorpresa refrescant a l’arribada.

 19:30 h, al JARDÍ DE L’ESTACIÓ ENO-
LÒGICA, “La DO Catalunya surt a escena”, 
organitzat per la Cambra de Comerç de 
Reus (entrada amb invitació).

 21:00 h, al TEATRE FORTUNY, concert 
de Chano Domínguez Revisited i Orques-
tra Camera Musicae, amb la direcció de 
Tomàs Grau. Chano Domínguez i l’OCM 
estrenen, de manera absoluta, al Teatre 
Fortuny de Reus, la seva proposta conjunta 
centrada en el jazz i el flamenc actual. Preu: 
30 euros, 20 euros, 10 euros.   

 22:30 h, al PARC DE LA FESTA, Barra-
ques de Festa Major, amb la final de Reus-
sona 2013, 15è Concurs de Música Jove amb 
els grups: Déjàbeat (hip hop, soul, reggae, 
Reus), Poker’s (pop-rock, Reus) i Ivory (blu-
es/rock’70, Tarragona). També hi actuaran El 
noi del Sucre i AtVersaris.   

Dissabte 22
 Durant tot el dia, a la piscina exterior 

del CLUB NATACIÓ REUS PLOMS seu de la 
Final de Relleus de la categoria benja-
mina de la Federació Catalana de Natació. 
Més de 3000 assistents, entre nedadors i 
acompanyants, vinguts de tot Catalunya.

 Durant tot el dia, a la PLAÇA DEL 
MERCADAL, parada al carrer amb la reco-
llida final d’inscripcions de la campanya 
#enganxa’t als Xiquets de Reus. A les 
17:00h, descobriment del marcador fi-
nal de socis i col·laboradors. 

 9:00 h, a l’hotel NH Ciutat de Reus, 
Torneig Pro Tour Qualifer de Magic the 
gathering, el guanyador del torneig anirà a 
Dublin amb el viatge pagat per assistir a Pro 
Tour, el torneig més important de Magic the 
Gatering. Ho organitza Virtmax.   

 De 10:30 a 12:00 h, al voltant del 
MERCAT CENTRAL, animació de circ: 
malabars, equilibris, acrobàcies...,  a càr-
rec del Circ de les Musaranyes. 

 10:00 h, a la Sala d’Hortensi Güell, 
CENTRE DE LECTURA, taller de medi-
tació: “Agafa les regnes de la teva vida. 
Qüestionar els propis pensaments”, im-
partit per Roma Dulcet.   

 11:00 h, a la Biblioteca Infantil del CEN-
TRE DE LECTURA, Taller d’origami.   

 11:00 h, al CENTRE DE LECTURA, Ruta 
literària del grup modernista de Reus. 
Una passejada per descobrir la ciutat per 
mitjà de la mirada del grup modernista. Per 
a públic general i gent gran.  Per a més in-
formació, preus i inscripcions, a la Secretaria 
Centre de Lectura, a CÒDOL Educació: www.
codoleducacio.com, codol.educacio@tinet.
cat o  al telèfon,  977 327 362.  És impres-
cindible reservar prèviament.

 11:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, 
Ruta enigmàtica per la Prioral i el cam-
panar. Per a públic general i familiar. Per 
a més informació, preus i inscripcions, a 
CÒDOL Educació: www.codoleducacio.
com, codol.educacio@tinet.cat o al telè-
fon, 977 327 362. És imprescindible re-
servar prèviament.

 11:00 h, al MUSEU DE REUS, espai 
plaça de la Llibertat, A festes em convi-
des! Visita dinamitzada entorn l’exposi-
ció ARA TOCA FESTA! Per a públic general 
i familiar. Per a més informació, preus i 
inscripcions, a CÒDOL Educació www.co-
doleducacio.com, codol.educacio@tinet.
cat o al telèfon, 977 327 362. És impres-
cindible reservar prèviament.   

 11:00 h, al MUSEU DE REUS, espai ra-
val de Santa Anna, visita dinamitzada per 
a públic familiar a l’exposició FORTUNY, EL 
MITE. Per a més informació, preus i inscrip-
cions, a CÒDOL Educació: www.codoleduca-
cio.com, codol.educacio@tinet.cat o telèfon 
977 327 362 . És imprescindible reservar 
prèviament.   

 A les 11:30 h i a les 17:00 h, a IN-
TERPADEL, Jornada de portes obertes. 
AL matí visita de les instal·lacions i a la tar-
da iniciació de pàdel per a nens i nenes. 

 12:00 h, a la Biblioteca Infantil del 
CENTRE DE LECTURA, taller: Aprèn a ba-
llar sardanes.

 A partir de les 12:00 h, al restaurant 
VERMUTS ROFES, vermut i màgia, amb 
el mag Ramon Castells.   

 A les 18:00 h i a les 19:00 h, al 
MUSEU DE REUS, espai raval de Santa 
Anna, visita comentada a l’exposició 
FORTUNY, EL MITE. Per a públic general. 
Per a més informació i preus, als Museus 
de Reus. Telèfon, 977 010 660. No cal re-
servar prèviament.   

 18:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, 
Diada Castellera de Sant Pere, amb 
la participació dels Castellers de la Vila 
de Gràcia, els Castellers de Sans i la colla 
castellera Xiquets de Reus. 

 18:30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, 
cercavila de la Banda de Cornetes i Tam-
bors Verge de Misericòrdia. 

 19:30 h, a LA PALMA, assaig del 
Seguici Festiu de la ciutat. Els dife-
rents elements del Seguici Festiu faran 
el darrer assaig abans de les festes. Amb 
l’acompanyament musical de la Banda 
de la Festa Major, obert a tothom. Amb la 
presència de Borges.   

 19:30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, 
visita nocturna per la Prioral i el campa-
nar. Per a públic general i familiar. Per a més 
informació, preus i inscripcions, a CÒDOL 
Educació: www.codoleducacio.com, codol.
educacio@tinet.cat o  al telèfon 977 327 362.  
És imprescindible reservar prèviament.

 20:00 h, a la PRIORAL de Sant Pere, Con-
cert de Sant Pere, a càrrec del Cor Mestral.  

  
 22:00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 

Danses de Creació, 12a edició. Especta-
cle de dansa catalana escènica d’arrel 
tradicional, amb la participació de l’Esbart 
Rocasagna (Gelida), dirigit per Sergi Sar-
miento; i l’Esbart Reus Dansa, dirigit per 
Ricard Roig. Les creacions coreogràfiques 
més actuals de diferents mestres del país 
es troben per la Festa Major



 22:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 
música amb la Coral Sant Miquel de 
Mont-roig del Camp, que interpreta l’obra 
musical Terra de Sarments.  

 22:30 h, al PARC DE LA FESTA, Bar-
raques de Festa Major. Actuacions de 
Cultrum, Papagayo (rumba), La Sra. Toma-
sa (electro-latin-drum & bass) i Obrint Pas 
(hardcore, punk, ska i rock).   

Diumenge 23 
El Foc de 
Sant Joan

 9:30 h, al CLUB HÍPIC REUS, QMT 
concurs de salt d’obstacles territorial, 
d’una estrella, Copa de Sant Pere, puntua-
ble a la lligadetarragona.com i  a la lliga 
catalana de salt. Lloc: carrer  del Mas del 
Tallapedra.

 De 10:00 a 14:00 h, a la PLAÇA 
D’EVARIST FÀBREGAS, parc Infantil 
Onda 0. Inflables i activitats per a tota la 
família. Organitzat per Onda Cero. 

 D’11:00 a 13:30 h, al PARC DEL 
FERROCARRIL, viatges amb trenet per 
a xiquets i grans. Recorregut de 5 minuts. 
Ho organitza: Associació d’Amics del Fer-
rocarril de Reus. 

 17:00 h, al SANTUARI DE MISERICÒR-
DIA, recepció del Foc del Canigó i ho-

menatge a la senyera. El Patronat Foc 
Nou i l’Associació BiciCamp iniciaran el 
primer recorregut de la torxa de la flama 
que es farà amb bicicletes des del Santua-
ri al camí de Tarragona.

 De 17:00 a 20:00 h, a la PLAÇA D’EVA-
RIST FÀBREGAS, parc Infantil Onda 0.

 18:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 
arribada del Foc del Canigó des del 
camí de Tarragona, que ens portaran amb 
relleus els nens i nenes de l’Escola Joan 
Rebull  que recorraran el Tomb de ravals 
fins a la plaça de la Llibertat. A continua-
ció, i durant tota la tarda, més de quaranta 
pobles i ciutats de les nostres comarques 
vindran a recollir la Flama del Canigó per 
encendre les fogueres.  

 18:00 h, al CAMPANAR DE LA PRIORAL 
DE SANT PERE, al punt més alt del pinacle 
major, hissada de la bandera de Reus.

 18:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, 
cercavila del Gegant Carrasclet amb 
motiu de la Diada dels Països Catalans. 

 18:30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 
ballada de sardanes amb la Cobla 
Reus. Com cada any, els petits portadors 
de la Flama ballaran la primera sardana 
de la tarda.  

 18:30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cer-
cavila del Ball de Pere Joan Barceló, amb 
l’acompanyament musical de La Patuleia.

 21:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 
encesa de la foguera de Sant Joan, a 
càrrec del Sr. Joaquim Sorio i Vela, regidor 
de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de 
Reus.  

 22:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, 
Cercavila de Foc de la Nit de Sant 
Joan, amb la participació dels Bous de 
Foc, el Ball de Diables, el Ball de Diables 
Infantil, el Drac, el Drac Petit, la Cabra Peti-
ta, la Víbria i la Cabra. Recorregut: plaça del 
Mercadal, carrer Major, plaça de Sant Pere, 
carrer de les Peixateries Velles, carrer de 
l’Hospital, carrer de la Presó, carrer de San-
ta Anna, plaça de la Farinera, carrer d’Aleus, 
carrer de Donotea, carrer del Vidre i plaça 
del Mercadal.

 22:30 h, al PARC DE LA FESTA, Bar-
raques de Festa Major. Amb les actua-
cions de Iron Maños (heavy metal), Mo-
jinos Escozíos (freak metal), La Málaga 
(rumba catalana) i Búhos (rock).   

Dilluns 24 
EL PREGÓ

 18:30 h, des de la CASA RULL, sortida de 
la cercavila del Canó de les Festes. Músi-
ca i canonades que anuncien la festa! 

 18:30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBRE-
GAS, titelles amb el Drac de Sant Feliu, a 
càrrec de l’Estenedor Teatre. Fa molts anys, 
el tranquil poble de Sant Feliu del Llobregat 
va viure uns fets singulars que haguessin 
pogut acabar en una terrible tragèdia per la 
visita inesperada d’un terrible drac.

 18:30 h, a la PLAÇA DE PRIM, ac-
tuació de l’Esbart Santa Llúcia, ens 
oferirà una exhibició de dansa tradicional 
catalana. 



 19:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE 
de la ciutat, cercavila del Bou de Reus, 
acompanyat dels tabalers de la Colla.

 20:00 h, al SALÓ DE PLENS DE L’AJUN-
TAMENT, pregó de la Festa Major, a càr-
rec de Joan Amigó i Ferrater, economista i 
professional en la gestió empresarial en els 
sectors de la banca, les cooperatives, el turis-
me i la sanitat, és actualment conseller dele-
gat del Grup Pere Mata i secretari de la Unió 
Catalana d’Hospitals. Amigó té una intensa 
activitat ciutadana com a membre de nom-
broses entitats com el Centre de Lectura, El 
Círcol, el CN Reus Ploms, Amics de Reus, 
Òmniu cultural, entre altres. En finalitzar, 
lliurament del Tro de Festa 2013.    

 Quan acabi el pregó, el pregoner farà 
la crida a la festa, des del balcó de l’Ajun-
tament, amb l’acompanyament musical 
dels Ministrers de Reus. Llavors s’encen-
drà la primera TRONADA. Seguidament, 
des del Campanar, toc general de festa.
Durant el pregó es repartirà la postal de 
la Festa Major, número 30, protagonit-
zada, en aquesta ocasió, pel Bou.

 En finalitzar la Tronada, el pregoner ini-
cia la cercavila del Masclet, amb el primer 
tast, des de la PLAÇA DEL MERCADAL. Nova-
ment, la cercavila pren el caire de seguici 
amb la participació de diversos elements 
festius i diferents acompanyaments musi-
cals, com Xim Xim Mig Grau i els Mckensy’s. 
El masclet no es repartirà gratuïtament, sinó 
que el podreu comprar en els establiments 
durant tots els dies de la festa. 

 21:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 
mostra de hip-hop al carrer, a càrrec 
de les diferents escoles de dansa de la 
ciutat. 

 21:30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, 
concert tradicional de l’Orfeó Reu-
senc. Ens oferirà un repertori de diferents 
estils, amb música popular i tradicional, 
amb ritmes exòtics, sota la direcció d’Al-
bert Galcerà i l’acompanyament del pia-
nista Marc Torres.  

 22:00 h, a LA PALMA, XVI Trobada 
d’Havaneres, amb l’actuació dels grups 
locals Veus de Reus, Arrels de Canya Dolça 
i Balandra. Degustació de rom cremat per 
a tothom.   

Dimarts 25
 Durant tot el dia, al GAUDÍ CENTRE, 

jornada de portes obertes del Gaudí 
Centre, amb motiu de l’aniversari del nai-
xement d’Antoni Gaudí a Reus, el 25 de juny 
de 1852. El Gaudí Centre obrirà les seves 
portes gratuïtament per a tots els ciutadans. 
Horari de les visites: de 10 a 13 h i de 16 
a 19 h. Visites cada hora. És imprescindible 
reservar prèviament al telèfon del Gaudí 
Centre, 977 010 670.   

 De 10:00 a 12:00 h, al MUSEU DE 
REUS, a l’espai plaça de la Llibertat, Ca-
salet de la Festa Major! Del 25 al 28 
de juny tots els dies o dies solts. Cada dia 
una activitat diferent i especial amb nens 
i grans que s’hi vulguin apuntar, entorn 
l’exposició ARA TOCA FESTA!  Per a més 
informació, preus i inscripcions a CÒDOL 
Educació: www.codoleducacio.com, co-
dol.educacio@tinet.cat o al telèfon, 977 
327 362. És imprescindible reservar prè-
viament.   

 De 10:30 a 13:30 h, a la PLAÇA 
D’EVARIST FÀBREGAS, parada de jocs 
“Els amics de Cruso”. Col·lecció de jocs de 
fusta accionats per mecanismes que alhora 
funcionen autòmats, amb el moviment d’al-
guns animals quan el públic els maneja. Un 
conjunt de murals, trencaclosques, figures 
per muntar i desmuntar, amb petites histò-
ries que apareixen i desapareixen.
     

 13:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, con-
cert vermut glosat amb els cantadors i 
cantadores de Cor de Carxofa (Helena 
Casas, Ramon de Cervera, Mireia Mena, Fer-
riol Macip i Carles Belda) faran una mostra de 
les diverses modalitats de cant improvisat: 

jotes, corrandes, garrotins, nyacres. La glosa 
és l’art d’improvisar versos rimats sobre una 
melodia determinada en la qual hi pot parti-
cipar tothom; i això fa que qualsevol persona 
del públic pugui esdevenir cantadora. Amb la 
col·laboració de Vermuts Miró.   

 De 17:00 a 20:00 h, a la PLAÇA 
D’EVARIST FÀBREGAS, parada de Jocs 
“Els amics de Cruso”.

 18:30 h, des de la CASA RULL, sortida 
de la cercavila del Canó de les Festes. 
Música i canonades que anuncien la festa.

 19:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 
concert musical a càrrec de l’Orques-
tra La Selvatana. La  renovació constant 
d’aquesta formació de Cassà de la Selva, 
ha comportat la incorporació de joves 
intèrprets i cantants amb una gran pre-
paració musical que, al costat de noms 
de prestigi, que formen part de la història 
de La Selvatana, fan que dia a dia la for-
mació, que ja té 100 anys d’experiència i 
segueix assolint èxits en cada actuació, si-
gui una de les punteres de les comarques 
catalanes.  

 20:00 h, a la Sala d’Hortensi Güell, 
al CENTRE DE LECTURA, conferència “El 
compositor reusenc Joan Domingo Vidal 
(1735-1808)”,  de Marcelino Díez.   

 21:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, 
Varietées de Sant Pericu. Bravium Teatre 
ens presenta un espectacle amb diferents 
exhibicions de música, dansa i teatre.   

 22:30 h, a la PLAÇA DEL TEATRE, actua-
ció de l’Esbart Dansaire de l’Orfeó 
Reusenc, que presentarà el seu espec-
tacle Tradicions: de dansa, banda i jota. 
Amb aquest muntatge, l’esbart mostra, 
una altra vegada, la màgia i tradició de 
cada ball. En la primera part, s’oferiran un 
conjunt de danses tradicionals d’arreu del 
territori català, i en la segona, juntament 
amb la Banda de Benissanet, es mostrarà 
la recuperació de les jotes de la Ribera 
d’Ebre.



 23:30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 
ball per a tothom amb l’orquestra La Sel-
vatana. Aquesta és la formació ideal que 
no pot faltar en una festa major. Ofereix 
un ampli ventall de possibilitats musicals 
i d’espectacle, que van des del concert 
clàssic fins al ball de gala. La renovació 
constant del grup de Cassà de la Selva 
(Girona) ha comportat la incorporació de 
joves intèrprets i cantants que, al costat 
de noms de  la història de la SELVATANA, 
fan que aquesta formació que té 98 anys 
d’experiència, continuï assolint èxits en 
cada actuació.  

Dimecres 26 
Els Cóssos

 De les 10:00 a 12:00 h, al MUSEU 
DE REUS, a l’espai plaça de la Llibertat, Ca-
salet de la Festa Major! Del 25 al 28 de 
juny tots els dies o dies solts. Cada dia una 
activitat diferent i especial per a qui s’hi 
vulguin apuntar, entorn l’exposició ARA 
TOCA FESTA! Per a més informació, preus i 
inscripcions a CÒDOL Educació:www.codo-
leducacio.com, codol.educacio@tinet.cat o  
al telèfon, 977 327 362. És imprescindible 
reservar prèviament.   

 11:00 h, al MERCAT DEL CARRILET, 
Cuina aromàtica, saludable i econò-
mica: taller de sopes fredes, a càrrec de la 
masia d’agroturisme Mas de Caret.
 

 13:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, 
concert vermut amb els alumnes de 
l’Aula de Sons, que ens oferiran una 
mostra i interpretació dels seus alumnes 

de conjunt estable i percussió. És presen-
ten en format de concert, on una formació 
amplia de grallers complementada amb 
tot tipus de percussions, interpreten un 
repertori que destaca per ser original 
i poc habitual. Podrem escoltar des de 
bandes sonores originals de pel·lícules 
conegudes, adaptacions de temes popu-
lars, composicions de gran format i una 
suite de percussió corporal. Amb la col-
laboració de Vermuts Miró.   

 A les 18:00 h i a les 19:00 h, al MU-
SEU DE REUS, espai del raval de Santa 
Anna, visita comentada a l’exposició 
FORTUNY, EL MITE. Per a públic general. 
Per a més informació i preus, al Museu de 
Reus: Telèfon, 977 010 660. No cal reser-
var prèviament.   

 18:30 h, des de la CASA RULL, sortida 
de la cercavila del Canó de les Festes. 
Música i canonades que anuncien la festa!

 18:30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBRE-
GAS, espectacle infantil, Maku Perquè 
Si, a càrrec de la companyia els Picarols. 
Espectacle d’animació que combina di-
verses disciplines, teatre, música en viu 
(acordió, guitarra i percussions), dansa i 
jocs. Mitjançant la música i els personat-
ges que apareixeran, el públic  s’endinsa-
rà en diferents situacions divertides. 

 19:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, 
correbars del Bou de Reus, amb els Ge-
gants Cubans de Duesaigües i els Gegants 
de la Colla Gegantera de l’Institut Pere Mata, 
i  amb acompanyament musical. Quan fina-
litzi el correbars, a la PLAÇA DEL MERCADAL, 
versots i lliurament de la Gorra del Portador i 
de la Cagarada del Bou. El correbars passarà 
pels següents establiments: Taverna Des-
pertaferro, Campus, Absenta, Teïna, Pòrtia 
i finalitzarà a la Taverna Despertaferro. Es 
podran comprar els  tiquets de  les begudes 
per fer el correbars.

 19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE 
DE LECTURA, Presentació del llibre La 
crisi de 1929 a Reus i comarca, de Josep 
Bertran Cuders. Número 125 de les Edici-
ons del Centre.   

 20:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, 
els Cóssos, torneig de jocs tradicionals en-
tre equips dels elements festius de la ciu-
tat. Els jocs que formaran part de la com-
petició són les bitlles, les curses de sacs, 
les carreres de cintes, el pal ensabonat. 
D’aquesta manera, Reus recupera i crea 
les curses o cóssos, un dels actes més ca-
racterístics que havia tingut la Festa Major 
de Sant Pere durant el segle xix.

 21:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, 
concert de Festa Major, “A l’entorn de 
Joan Domingo Vidal l (1735-1808)”, con-
cert d’obres del compositor reusenc; amb 
l’actuació de l’Orfeó Reusenc, el Cor Mes-
tral, el Cor Cal·líope, el Cor Tempus, i  els 
solistes i l’orquestra de l’Escola de Música 
del Centre de Lectura.  

 21:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, 
Varietées de Sant Pericu. Bravium 
Teatre ens presenta un espectacle amb 
diferents exhibicions de música, dansa, 
teatre…   

 21:00 h, al TEATRE FORTUNY, 
representació de l’obra Papagnini, 
d’Yllana i Ara Malikian. Pagagnini re-
uneix en un mateix pla, l’humor i la 
bogeria de la companyia i una mag-
nífica interpretació musical. Preus: 25 
euros,15 euros, 10 euros.   

 22.30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 
humor, màgia, ball i música a La Revista. En-
guany, amb l’espectacle “En el 13 todo...
crece”. Si voleu passar una vetllada agra-
dable, no us perdeu aquest espectacle 
que de ben segur us captivarà.  

Dijous 27
La Festa 
Major Petita

 De 10:00 a 12:00 h, al MUSEU DE 
REUS, espai plaça de la Llibertat, Casalet 
de la Festa major! Del 25 al 28 de juny 
tots els dies o dies solts. Cada dia una acti-
vitat diferent i especial per a qui s’hi vulguin 
apuntar, entorn l’exposició ARA TOCA FESTA!. 
Per a més informació, preus i inscripcions, a 
CÒDOL Educació: www.codoleducacio.com, 
codol.educacio@tinet.cat o  al telèfon, 977 
327 362. És imprescindible reservar prèvia-
ment.   

 De 10:30 a 13:30 h, a la PLAÇA 
D’EVARIST FÀBREGAS, matinal infantil 
amb farcell de jocs tradicionals. Una 
cinquantena de jocs populars on petits 
i grans s’ho passaran d’allò més bé. Bit-
lles, xarranca, pesca major, xanques, la-
berints, menja boles, baldufes, anelles, 
joc de la granota i molts més. Tot això 
amenitzat amb música i molta gresca, a 
càrrec dels membres del Grup d’anima-
ció Fefe i companyia.

 13:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, 
concert vermut amb La Carrau. Amb 
més de quinze anys de trajectòria, quatre 



discos editats i intenses gires per Catalunya, 
Països Catalans, estat espanyol i països eu-
ropeus, La Carrau esdevé un nom propi dins 
del panorama de la revitalització del folk 
català. Ara, amb una formació renovada i 
amb la música electrònica com a element 
rellevant d’aquesta nova etapa, La Carrau 
pretén portar la tradició musical i cultural 
catalana a la universalitat del segle xxi. Amb 
la col·laboració de Vermuts Miró.   

 De 17:30 a 20:00 h, a la PLAÇA 
D’EVARIST FÀBREGAS, tarda infantil 
amb farcell de jocs tradicionals. 

 18:00 h, al MERCAT CENTRAL, cuina 
de Festa Major: canapès i aperitius de 
Festa Major, a càrrec de la pastisseria con-
fiteria Mare Molas. Ho organitza el Mercat 
Central.   

 18:00 h, al balcó de la CASA RULL, 
col·locació de la bandera de l’arc de 
Sant Martí, amb motiu del Dia Interna-
cional de l’Alliberament Homosexual. 
A les 18:30 h al jardí de la CASA RULL, 
lliurament dels premis Ploma Daura-
da 2013, entrega dels guardons “Ploma 
Daurada”, “Ploma de Plom” i les Mencions 
Honorífiques a les persones que han des-
tacat en la lluita pels drets LGTB. Ho orga-
nitza el Col·lectiu H2O.

 18:00 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, 
cercavila del Seguici Petit, amb la 
participació del Ball de Diables Infantil, el 
Drac Petit, els Nanos Petits, la Mulasseta, 
els Vitxets, els Moros i Indis Petits, el Ball 
de Pastorets Petits, el Ball de Cercolets Pe-
tits, el Ball de Bastonets de l’Esbart Santa 
Llúcia, el Ball de Prims Petits, el Ball de 
Valencianets, el Ball de Gitanetes, l’Escola 
de Bastons de l’Orfeó Reusenc, la Canalla 
dels Xiquets de Reus i la Banda de Música 
Petita del Pare Manyanet. 
Recorregut: plaça del Mercadal, carrer Ma-
jor, plaça de Sant Pere, carrer de les Peixa-
teries Velles, carrer de l’Hospital, carrer de 
la Presó, plaça de la Farinera, carrer de Santa 
Anna, raval de Santa Anna, plaça de Prim, 
carrer de Monterols i plaça del Mercadal.

 18:30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, 
berenar popular gestilesa de Borges. 

 18:30 h, a la PLAÇA DEL PRIM, Balla-
da de Sardanes de Sant Pere, organitza-
da per la Colla Sardanista Rosa de Reus. 
Amb la Cobla Reus Jove, repertori de 9 
sardanes de 7 tirades. 

 19:30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, 
Cercavila del Ball de Dames i Vells. 
Faran el ball parlat complet a les 19:30 h al 
carrer del Vidre, a les 20:15 h a la plaça de 
Sant Pere, a les 21:00 h al jardí de la Casa 
Rull, a les 21:45 h a la plaça Martí Napolità.

 19:30 h, a la Sala Fortuny del CENTRE 
DE LECTURA, Inauguració de l’exposi-
ció d’homenatge a Josep Jassans: “Àmfo-
ra i font”. Projecció d’audiovisual. Fins al 
23 d’agost.   

 21.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, 
Varietées de Sant Pericu. Bravium Teatre 
ens presenta un espectacle amb diferents 
números de música, dansa, teatre.   

 21:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 
exhibició de Dansa, a càrrec de la Coor-
dinadora de Dansa de Reus.  

 21:00 h, al TEATRE BARTRINA, repre-
sentació a càrrec de la companyia Xuri-
guera i Faixedas (ex Teatre de Guerrilla), 
amb l’obra Live! Música, improvisació, in-
timitats, diàlegs punyents, poesia, ironia, 
passades de rosca... Dos còmics en estat 
pur ens expliquen com ho veuen. Preu: 
15 euros, 12 euros, 9 euros.   

 22:30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 
sopar popular de “bou i arròs”, el 
plat tradicional de la Festa Major, i ball de 
revetlla a càrrec de l’Orfeó Reusenc.  Coor-

dinat pel Bou de Reus i el Casal Desperta-
ferro. Hi col·laboren Casa Borrull, Cal Pere 
Fruites i Verdures, Forn Cabré, De Müller i 
arròs Nomen.  

 23:00 h, a la PLAÇA D’ANTON BORRELL, 
Concert de Da igual i Maika. El grup Da 
Igual torna a Reus amb el seu segon tre-
ball Y PUNTO, un disc que el primer mes 
es va convertir en disc d’or. Per la seva 
banda, Maika Barbero, cantant que va 
llençar la seva carrera al “talk show” La 
Voz, actuarà a Reus per presentar-nos el 
seu espectacle ple d’estils musicals. 

Divendres 28 
LA VIGÍLIA
LES COMPLETES

 9:00 h, des del CAMPANAR DE LA 
PRIORAL DE SANT PERE, Toc de Festa, a 
càrrec dels agrupaments escoltes i guies 
MontsantCim i Misericòrdia.

 9:00 h, des de l’AJUNTAMENT, sortida 
de la cercavila dels Gegants, la Mu-
lassa, els Nanos i l’Àliga per recórrer 
els carrers i places de la ciutat. 

 De les 10:00 a 12:00 h, al MUSEU 
DE REUS espai plaça de la Llibertat, Casa-
let de la Festa major! Del 25 al 28 de 
juny tots els dies o dies solts. Per a qui s’hi 
vulguin apuntar, cada dia una activitat 
diferent i especial entorn l’exposició ARA 
TOCA FESTA! Per a més informació, preus i 
inscripcions, a CÒDOL Educació: www.co-

doleducacio.com, codol.educacio@tinet.
cat o al telèfon, 977 327 362. És impres-
cindible reservar prèviament.   

 10:00 h, al MUSEU DE REUS, espai de la 
plaça Llibertat, TASTA LA FESTA! Visita dina-
mitzada a l’exposició ARA TOCA FESTA i tast de 
coca amb cireres! Per a públic general i famili-
ar. Per a més informació, preus i inscripcions: 
a CÒDOL Educació www.codoleducacio.com, 
codol.educacio@tinet.cat o al telèfon 977 
327 362. És imprescindible reservar prèvia-
ment. Col·labora: Confiteria Padreny.   

 10:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE,  
Ruta enigmàtica per la Prioral i el campa-
nar i tast de coca amb cireres. Una magnífica 
–i dolça- descoberta per a públic general i fa-
miliar. Per a més informació, preus i inscrip-
cions: CÒDOL Educació www.codoleducacio.
com, codol.educacio@tinet.cat o tel 977 327 
362 . Imprescindible reserva prèvia. Col-
labora: Confiteria Padreny.

 12:00 h, des del CAMPANAR DE LA 
PRIORAL DE SANT PERE, toc de Festa, 
que ens anuncia la vigília de la festivitat.

 13:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, 
concert vermut amb l’actuació de Ghetto 
Orchestra. Grup de versions que ofereix 
un còctel explosiu en cada directe. Energia, 
humor, gresca, força, diversió, llum, música, 
color, emoció, alegria... és el que l’orques-
tra vol transmetre i encomanar per allà on 
passa. Fa de la seva actuació un espectacle 
impactant i molt viu. Amb la col·laboració de 
Vermuts Miró.   

 17:00 h, des del CAMPANAR DE LA 
PRIORAL DE SANT PERE, Toc de Festa. 

 17:00 h, des de l’AJUNTAMENT, Cerca-
vila dels Gegants, els Nanos i l’Àliga.



 18:00 h, pels CARRERS DEL NUCLI 
ANTIC, Cercavila del Lleó. 

 18:30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, 
Cercavila del Ball de Dames i Vells. 
Faran el ball parlat complet a les 18:30 h 
a la plaça de Sant Miquel, a les 19:15 h 
al passatge de Salvador Segui (carrer de 
Llovera) i a les 20:00 h al carrer del Vidre.

 20:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, el 
Seguici Festiu de la ciutat amb el Ball de 
Diables, la Víbria, el Drac, el Basilisc, el Lleó, 
els Nanos, la Mulassa, els Gegants, el Carras-
clet, el Ball de Pastorets, el Ball de Pere Joan 
Barceló, el Ball de Galeres, el Ball de Cava-
llets, el Ball de Cercolets, el Ball de Prims, 
el Ball de Valencians, el Ball de Bastons de 
l’Esbart Santa Llúcia, el Ball de Mossèn Joan 

de Vic, el Ball de Gitanes, el Cos de Basto-
ners de l’Orfeó Reusenc, els Xiquets de Reus 
i l’Àliga, ens oferiran els seus balls, danses i 
castells. El Carrasclet estarà acompanyat per 
la geganta alemanya Elisabet Cristina de 
Brunsvic-Wolfenbüttel.

 20:15 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, 
inici de l’anada a Completes del Segui-
ci Festiu. Simultàniament, des del CAM-
PANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, toc 
de festa. 

 20:45 h, a la PORTA DE L’AJUNTAMENT, 
Ball Solemne Curt de l’Àliga de Reus 
com a salutació a les autoritats.

 21:00 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, 
anada a Completes de la Corporació 
municipal precedida pels macers i els Guar-
dadors de la Tronada, amb l’acompanyament 
musical de la Banda Simfònica de Reus. 

 21:15 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, 
Solemnes Completes. Obertura de l’arca 
de l’altar major on es guarda el bust-reliqui-
ari de l’imatge de Sant Pere, sota tres panys 
guardada durant tot l’any. Les claus que 
obren l’urna les guarden el prior, l’alcalde 
i, antigament, el síndic de la Comunitat de 
Preveres. Durant la celebració es podran es-
coltar els Goigs de Sant Pere, amb l’acompa-
nyament musical de l’orgue de la Prioral. 

 Tot seguit, tornada del Seguici i 
tradicional pilar caminant de la Colla 
Castellera Xiquets de Reus, des de la 

Prioral fins a la porta de l’Ajuntament. La 
festa continuarà amb les ballades dels 
gegants i del bestiari.

 Quan finalitzin les ballades, l’alcalde, 
des del balcó de l’Ajuntament, mostrarà 
un mocador blanc, i indicarà l’encesa de 
la TRONADA, que anirà seguida d’una 
intensa mostra pirotècnica a l’antiga. 
Un castell de focs amb l’essència del pas-
sat amb les jardineres dels fanals, rodes, 
focs fixos i giratoris i altres artefactes piro-
tècnics dels antics castells de foc. 

 24:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBER-
TAT, gran revetlla de Sant Pere amb 
Swing Latino + disco ‘70.   

 24.00 h, a la PLAÇA DE L’ALCALDE 
ANTON BORRELL, revetlla jove amb 
l’orquestra Insomni + dj.   

 24.00 h, al PARC SANT JORDI, Perejil’s 
Session, revetlla de Sant Pere 2013. Pe-
rejil’s Sounds us convida a una altra de 
les seves revetlles electròniques del tot 
tronades, una alternativa per a la nit del 
28 al 29 juny, a partir de les dotze de la 
nit. Aquest cop us presenten el SHOWCA-
SE Escola de música electrònica de Carlos 
Hollers.   

 24.00 h, a LA PALMA, 22a Nit de 
Marxa. Enguany, actuaran a la Nit de 
Marxa els grups Sardina’s Golden Rule, 
Sr. Wilson & Benjamin, Zulu 9.30, i final-
ment, Dj OGT Vs.  Di Farm Dj’s.   

Dissabte 29 
Sant Pere

 7:00 h, pel NUCLI ANTIC, tradicionals 
matinades, a càrrec dels diferents grups de 
grallers de la ciutat i del Cos de Bastoners ve-
terans de l’Orfeó Reusenc; matinades tro-
nades, a càrrec de membres i tabalers del 
Ball de Diables, i el Ball de Pere Joan Barceló 
amb les matinades galejades. 

 8:00 h, en DIFERENTS ESTABLIMENTS, 
esmorzars de forquilla. Enguany, des-
prés de la revetlla i per encarar el dia de 
Sant Pere amb força, podreu anar a es-
morzar als següents establiments, entre 
d’altres: Bar Americà, Bar Bon Mar, Bar 
La Bóta, La Cafeteria de la Germandad, El 
Celler del Padrí, Mesón del Roser, Restau-
rant 158iCasa Coder. 

 9:00 h, des de la CASA RULL i des de 
diferents terrats de la ciutat, 29 avisos 
pirotècnics per despertar  a Reus.

 9:00 h, des del CAMPANAR DE LA 
PRIORAL DE SANT PERE, toc de festa i 
sortida dels Gegants des de l’Ajunta-
ment per recórrer els carrers i les places 
de la ciutat.

 De les 9:30 a les 14:00 h, a la PRIO-
RAL DE SANT PERE, veneració del bust 
reliquiari de Sant Pere, llevat de les 
hores de culte. 



 10:00 h, al MUSEU DE REUS, espai 
plaça Llibertat, TASTA LA FESTA! Visita 
dinamitzada a l’exposició ARA TOCA FES-
TA i tast de coca amb cireres! Per a públic 
general i familiar. Per a més informació, 
preus i inscripcions, a  CÒDOL Educació: 
www.codoleducacio.com,codol.educa-
cio@tinet.cat o al telèfon 977 327 362. 
És imprescindible reservar prèviament. 
Hi Col·labora: Confiteria Padreny.   

 A les 10:00 h i a les 12:30 h, a la 
PRIORAL DE SANT PERE, celebració de la 
missa.  

 De 10:00 a 12:30 h, al CAMPANAR 
DE LA PRIORAL DE SANT PERE, visites al 
campanar, a càrrec dels membres de 
l’Agrupament Escolta i Guia Misericòrdia.

 10:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE I A 
LA PLAÇA MERCADAL, actuació de la Banda 
de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia. 

 10.00 h, al SANTUARI DE MISERICÒR-
DIA, Homenatge Antic Vespa Club, 
concentració de motocicletes Vespa dels 
anys 50 (fabricades de 1953 a 1959), amb 
motiu de la celebració dels 58è Aniversari 
de la Fundació del Vespa Club Reus.

 D’11:00 h a 13:30 h, al PARC DEL 
FERROCARRIL, viatges amb trenet per 
a xiquets i grans. Recorregut de 5 minuts. 

 11:30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, 
TRONADA i actuació de lluïment dels 
grups festius de la ciutat.

 13:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, 
quan finalitzi el Seguici, exhibició cas-
tellera dels Xiquets de Reus. 

Un cop acabada l’actuació castellera, di-
nar popular ofert conjuntament pels 
Xiquets de Reus i el Casal Despertaferro, 
al carrer de Rosich i el carrer de Martí Na-
polità. Venda de tiquets al bar 3 de 9 i a la 
Taberna Despertaferro.

 D’14:00 h a 18:00 h, al PARC DEL 
FERROCARRIL, viatges amb trenet per 
a xiquets i grans. Recorregut de 5 minuts. 

 17:30 h, des del CAMPANAR DE LA 
PRIORAL DE SANT PERE, toc de Festa i 
anada a l’Ofici de les autoritats muni-
cipals en corporació, acompanyades dels 
grups festius de la ciutat.

 18:30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, 
Solemne Ofici, missa concelebrada, 
presidida per l’arquebisbe Jaume Pujol 
Balcells, acompanyat per la Comunitat de 
preveres de la ciutat, amb l’acompanya-
ment musical de l’Orfeó Reusenc i l’orgue 
de la Prioral. Quan la imatge de Sant Pere 
surti per la porta de la Prioral, l’Àliga farà 
el seu Ball Solemne Curt.  

 18:45 h, des del FOSSAR VELL, arren-
cada del Seguici dels grups festius de 
la ciutat.

 19:30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, 
inici de la PROCESSÓ SOLEMNE, amb 
la creu i els cirials, la capella de cantors, 
el bust-reliquiari de Sant Pere, els minis-
trers de la Ciutat, la bandera de Reus, els 
Macers, les autoritats, la Guàrdia Urbana 
de gran gala, tanca la processó, la Banda 
Simfònica de Reus. Quan el reliquiari de 
Sant Pere iniciï la baixada del Fossar Vell, 
repic de  les campanes amb el toc gene-
ral de festa i avisos pirotècnics. Quan la 
imatge de Sant Pere arribi a la plaça del 
Mercadal, espectacular ballada de tots 
els grups festius. Quan la imatge se situï 
al davant de l’Ajuntament, esclatarà la 
darrera TRONADA de la Festa Major.

A continuació, la imatge de Sant Pere es 
dirigirà cap a la Prioral i, quan arribi a la 
porta, gran esclat de festa i tronada 
aèria. Un cop la imatge torni a l’urna de 
l’altar major de la Prioral, es procedirà a 
guardar-la amb les tres claus que custo-
dien l’alcalde, el prior i, antigament, el 
síndic de la Comunitat de Preveres, fins a 
l’any vinent. 

 En acabar, tornada festiva a la plaça 
del Mercadal. Últimes ballades, encesa de 
la Víbria i el Drac i carretillada del Ball 
de Diables i mostra piromusical que 
posarà punt i final a la festa de Sant Pere 
d’enguany.

 24:00 h, a la PLAÇA ANTON BORRELL, 
concert jove amb Màxima FM. La millor 
música per ballar i per acabar el nostre dia 
gran de la Festa Major.

 24:00 h, a LA PALMA, ball de gralles, 
amb els grups de gralles amb dos dels gr 
ups mès destacats del país, Ganxets Grallers 
del Baix Camp i la Canya d’Or.   

Diumenge 30
 D’11:00 a 13:30 h, al PARC DEL 

FERROCARRIL, viatges amb trenet per 
a xiquets i grans. Recorregut de 5 minuts. 
Ho organitza: Associació d’Amics del Fer-
rocarril de Reus. 

 De 12.00 h fins al vespre, a LA PAL-
MA, l’Electro-vermut de Reus activitat 
familiar i musical, inflables per als mes 
petis ,màgia i la gran fideuada. A la tarda 
seguim amb la música i mojitos amb els 
DJ’s: Franqui invernon, Llambrik, Alph-red 
i Pete_M i DANIELektro.   

 18:30 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, 
celebració del 10è aniversari del Ball 
de Valencians de Reus amb una cerca-
vila amb el Ball de Valencians de Cambrils 
fins la Casa Rull on se celebrarà l’aniversari.

 18:30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 
concurs de colles sardanistes de Fes-
ta Major, enguany serà de repesca del 
campionat de Catalunya i territorial de 



les Comarques Tarragonines. Organitzat i 
coordinat pel Patronat Sardanista de Reus 
i amb l’actuació de la Cobla Reus Jove.  

 20:00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀ-
BREGAS, exhibició de Balls de Saló, 
a càrrec de Basic Escola de Ball, exhibició 
del grup de Social Ballant amb Whitney 
Houston i Movie Dance Show, parelles 
de competició, grup de ball infantil i dels 
3 vegades sots-campions d’Espanya de 
professionals llatí Roger Casasanpere i 
Elisabet Alonso.

Divendres 5
 De les 22:00 a les 2:00 h, al JARDÍ 

DE LA CASA RULL, Nit de Misteris. 4a 
edició de la gimcana nocturna atrevida i 
plena de misteris. Inscripcions abans del 
dia 3 de juliol al Casal de Joves. Hi col-
labora Associació Amakuni.

 22:30 h, a LA PALMA, 23è Festival 
Reus Blues i d’altres espècies picants. 
Amb l’actuació de Cumellas & Talavera 
Band (CAT) + Gaby Jogeix (Madrid). 
Preu: 12 euos (TR3SC 10 euros).   

Dissabte 6
18:30 h, al PASSEIG COMERCIAL EL 

PALLOL, 23è Festival Reus Blues i 
d’altres espècies picants. Amb l’actu-
ació de Deep Blues (CAT).

 22:30 h, a LA PALMA, 23è Festival 
Reus Blues i d’altres espècies pi-
cants. Amb l’actuació de Ana Midón 
& Miles Away (Aragó) + Janiva Mag-
nes Band (EUA). Preu: 12 euros  (TR3SC 
10 euros).   

Diumenge 7
 D’11:00 a 13:30 h, al PARC DEL 

FERROCARRIL, viatges amb trenet per 
a xiquets i grans. Recorregut de 5 minuts. 

 18:00 h, al TEATRE BARTINA, Cicle de 
Concerts “Reus a 4 Bandes”. Amb motiu 
del seu aniversari, la Banda Simfònica de 
Reus ha organitzat una trobada de dife-
rents conjunts musicals que interpreten 
repertoris i estils musicals semblants als 
que ofereix la banda reusenca. Preu: 5€ 
no numerat. Socis BSR: 3 euros.   

 18.30 h, a la URBANITZACIÓ BLANCA-
FORT, Mostra d’Elements Festius. Cer-
cavila amb la participació de la Mulasseta 
i els gegants petits Vitxets, Moros i Indis, 
l’Àliga petita del CRAC, la Canalla dels Xi-
quets de Reus, la Banda Pare Manyanet,  
els nanos el Fum i la Flama del Cos de 
Bombers de Reus, el nano Peret Ganxet 
de la Jove Cambra, els nans de Riudeca-
nyes, la mascota gegant En Campi de la 
Federació de les Associacions de Veïns de 
Reus, els nanos la Blanca i el Fort i el Drac 
de Blancafort. Cercavila de tots els grups i 
berenar de coca amb cireres per a tothom. 

 20:00 h, a LA PALMA, 23è Festival 
Reus Blues i d’altres espècies pi-
cants. Amb l’actuació de Big band i 
Cor de Gospel de L’Aula De Músics 
de TGN (CAT) + The Blended Blues 
Company (CAT). Preu: 10  euros (TR3SC 
8 euros).   

ALTRES
ACTIVITATS
Durant el juny, a la Sala General de la 
Biblioteca Central Xavier Amorós, centre 
d’interès dels llibres de Salvador Espriu 
i bibliografia de l’autor. Amb motiu de la 
celebració de l’Any Espriu. 

14 de juny
Gintònic Arlon Tour
L’Associació Reusenca de Locals d’Oci 
Nocturn -Arlon- organitza la segona ruta 
de gintònics pels locals d’oci nocturn de 
Reus. Amb la col·laboració de l’Associació 
d’Hosteleria de Reus i Baix Camp.

14 de juny
Donació de
sang institucional
De 10:00 a 14:00 h. Al Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Reus   

A partir del 15 de juny
Visites al 
Gaudí Centre
De dilluns a dissabtes, de 10:00 a 20:00 h, 
i diumenges i festius, d’11:00 a 14:00 h. 
Aprofita els dies de la Festa Major per co-
nèixer el Gaudí Centre, un espai lúdic en el 
qual descobriràs els secrets de la vida i obra 
de Gaudí. Àudioguies en català, castellà, 
francès, anglès, alemany i rus.   

Visites guiades al 
Reus Modernista
Un sol tiquet especial inclou la visita guiada 
a la Casa Navàs, al Pavelló dels Distingits 
de l’Institut Pere Mata i l’entrada al Gaudí 
Centre. Cal reservar amb antelació al 977 
010 670 o a infoturisme@reus.cat

Del 24 de juny al 7 de juliol 
(ambdós inclosos). 
Vols d’iniciació
Programats per l’Escola de Pilots de l’Ae-
roclub de Reus. Vols d’iniciació en avió de 
quatre places, per donar a conèixer millor 
la pràctica i seguretat de l’esport aeronàutic 
contemplant des del cel el nostre territori.  
Preu especial Festa Major. Per  a  més infor-
mació: Aeroclub de Reus 977 771 911 o al 
correu electrònic: racreus@racreus.com

Assajos de la 
Colla Castellera 
Xiquets de Reus
Durant la Festa Major podeu assistir als as-
sajos de la Colla Castellera Xiquets de Reus 
els divendres 14, a les 21:30 h; dimarts 18, 
a les 21:30 h i dia 21, assaig general a les 
21:30 h. Folrem Sant Pere!
Els assajos de la Colla Castellera són oberts 
al públic i tenen lloc al carrer Rosich núm, 
4-8 (darrere l’Ajuntament).

Assajos del Ball de 
Diables de Reus
Assajos de la Carretillada: Dimarts 25, a les 
20:30 h a la plaça del Mercadal i dijous 27, a 
les 20:30 h a la plaça del Mercadal. 

Assaig del 
gegant Carrasclet
19 de juny, 21:00 h  a la plaça del Castell.



Exposicions
Del 4 de juny al 2 de juliol, 
al Mercat Central, parada d’exposicions 
“capses de llums i colors” de l’Escola d’Art 
i Disseny de Reus de la Diputació de tarra-
gona. Organitza: Mercat Central.

Del 2 al 12 de juny, de 18:00 a 
21:00 h, al vestíbul del centra de lectura, 
mostra dels cartells escolars Fem Coral.

Fins al 14 de juny, al Casal de les 
Dones, mostra de punts de llibre escolars 
per l’Any Internacional Fortuny.

Fins al 15 de juny, al Palau Bofa-
rull, exposició de les figures dels Seguicis 
Festius de Barcelona.

Fins al 15 de juny, al Centre Cívic 
del Carme, exposició Àfrica decideix. 

Fins al 15 de juny, al Centre Cívic 
Llevant, exposició “Que emigrar no sigui la 
solució”, d’Agermanament Sense Fronteres. 

Fins al 15 de juny, a la Bibliote-
ca Central Xavier Amorós, “Expo mates”. 
Mostra de recipients utilitzats per a la in-
fusió típica dels països d’Amèrica del Sud.

Del 17 al 30 de juny de 2013, 
a la Biblioteca central Xavier Amorós de 
Reus, exposició “Peus en dansa”, d’obres 
de fons fotogràfic de la Colla Sardanista 
Rosa de Reus.
 
Durant el juny al Centre Cívic Mes-
tral exposició fotogràfica “Cultura de Foc”. 
Horaris: De dilluns a divendres, de 18:00 a 
22:00 h. Col·lecció de fotografies sobre els 
elements de foc de les festes de Catalunya. 

Del 20 de juny al 31 de juliol, 
al Círcol, exposició de pintura inspirada en 
Marià Fortuny. Autor Owald Aulestia. Inau-
guració el dia 20 de juny a les 20:30 h. 

A partir del 7 de juny, a la ga-
leria Antoni Pinyol, exposició “1000 sobre 
paper”, una exposició col·lectiva d’artistes 
marroquins per testimoniar els conflictes 
bèl·lics de l’època en què Marià Fortuny va 
ser al Marroc. La mostra s’ha organitzat amb 
motiu del 175è aniversari del naixement de 
Marià Fortuny, en el marc de l’Any Fortuny. 
Horaris: de dimarts a dissabte, d’11 a 14h i 
de 18 a 20:30h. Festius tancat.

A partir del dia 27 de juny, a 
la Sala Fortuny del CENTRE DE LECTURA, 
Exposició d’homenatge a Josep Jassans: 
“Àmfora i font”. Projecció d’audiovisual. 
Fins al 23 d’agost.

XI MOSTRA 
D’APARADORS 
DE FESTA 
MAJOR
Organitzada per la Unió de Botiguers de 
Reus. Del 15 al 30 de juny. El jurat farà 
públic el seu veredicte el 21 de juny i es 
lliuraran tres mencions per premiar els 
aparadors més originals.

11è CONCURS 
DE FOTOGRA-
FIA FESTA 
MAJOR SANT 
PERE 2013
Organitzat per la Unió de Botiguers 
de Reus. Podeu recollir les bases del 
concurs a la seu de la UBR, a l’IMAC o 
a  www.ubr.cat. Els originals es podran 
presentar fins al 31 de juliol de 2013. Es 
donarà un premi a la millor fotografia i 
un altre a la millor col·lecció. Les obres 
guanyadores seran exposades durant les 
Festes de Misericòrdia 2013.

47è CONCURS 
FOTOGRÀFIC 
APLEC 
BAIX CAMP 
Per a fotografies en blanc i negre o color no 
premiades en altres certàmens, que tractin 
un d’aquests dos temes: “Aplec Baix Camp” i 
“Costums tradicionals dels Països Catalans”. 
Presentació d’obres fins al 31 d’octubre de 
2013. Hi ha 600 euros en premis i trofeus. 
Podeu consultar les bases a http://usuaris.
tinet.cat/rosareus/bases.htm

El menjar de 
les festes 
BOU I ARRÒS

Recepta per a 4 persones:

Ingredients: 700 g de jarret de bou o de 
vedella a daus, 2 cebes, 2 pastanagues, 
1 tomaca petita, 1 cabeça d’alls, 2 fulles 
de llorer, 2 culleradetes d’herbes seques: 
orenga, sajolida, farigola, sàlvia, 1 polsim 
de canyella, 20 g de farina, 100 cc de vi 
ranci, oli, sal, pebre, 300 g d’arròs, sal, oli i 
les mateixes herbes de la carn.

Preparació: Enrossiu la carn amb oli fins 
que faci crosta. Afegiu-hi una juliana de 
cebes i pastanagues i deixeu que agafi 
color. Poseu-hi la cabeça d’alls, la toma-
ca ratllada i les herbes. Quan la tomaca 
estigui integrada al sofregit, tireu-hi la 
canyella i la farina i remeneu per repar-
tir-la bé. Immediatament, afegiu-hi el vi 
ranci i deixeu-li fer un bull. Seguidament, 
mig cobriu-ho d’aigua i tapeu la cassola. 
Feu-ho coure a foc lent fins que la carn 
sigui tova, unes dues hores, depenent de 
la qualitat de la carn. Si en acabar hi ha 
massa suc, poseu el foc ben fort fins que 
es vegi lluent i acaramel·lat.

Bulliu l’arròs amb aigua i sal. Escorreu-lo, 
passeu-lo per aigua freda i condimen-
teu-lo amb oli i herbes. Acompanyeu el 
plat amb aquest arròs.

“A Reus per 
Sant Pere
bou i arròs”
Aquesta és una frase recollida per diversos 
autors folkloristes, però poc sentida actual-
ment. L’etnògraf Ramon Violant i Simorra, a 
Etnografia de Reus i la seva comarca, ens diu 
literalment: “Al matí es tenia un plat a taula 
amb avellanes torrades i coca per convidar els 
visitants a la casa. El dinar clàssic era el bou i 
arròs. Això és, arròs a la cassola per primer plat 
i bou rostit per entrant.” Altres fonts consulta-
des diuen que el “bou i arròs” era una menja 
que es repartia de franc a tots aquells que 
n’anaven a buscar a la casa de la vila.



Des del punt de vista actual i tenint en 
compte les tradicions gastronòmiques, 
no només de Reus sinó de les nostres 
comarques, el bou rostit era i és un plat 
de festa major. Molta gent hem vist com 
en diades especials apareixia a la taula allò 
que anomenem tall rodó rostit a la cassola, 
amb ceba, alls, en algunes ocasions toma-
ca, herbes i vi ranci. D’altra banda, podem 
dir que les persones més grans encara ano-
menen bou a la carn, que ara acostuma a 
ser de vedella. Pel que fa a l’arròs, és sabut 
per tothom que sempre ha estat un plat de 
reunió, un plat per compartir. 

La recepta que es proposa és fidel a la tra-
dició quant a ingredients, però en forma 
d’estofat, és a dir, en lloc del tall sencer, 
fet a daus, ja que és més repartidor. S’hi 
inclou l’arròs com a acompanyament per 
obtenir un plat complet.

Que vagi de gust el nostre “bou i arròs”. 
Bona Festa Major!
Mariona Quadrada

“Bou i arròs” 
en llauna: 
obrir, escalfar 
i servir
Els dies de Festa Major ve de gust estar 
al carrer i no passar-nos hores a la cuina, 
però tampoc volem renunciar a àpats de 
qualitat que alhora siguin fidels a la nostra 
tradició. 

Per això, el Bou de Reus us presenta el 
“bou i arròs en llauna” que hem preparat 
conjuntament amb l’empresa Just Mar-
ried, que és coneguda per treballar amb 
receptes tradicionals, preparacions artesa-
nals i presentacions de luxe. Modernitat i 
tradició al mateix plat. 

El “bou i arròs en llauna” ens permet tenir 
a taula, en només vint minuts, un plat de 
primera qualitat només obrint, escalfant i 
servint. 
Preparació: obriu, oloreu i buideu el con-
tingut de la llauna en una cassola. Poseu-lo 
al foc fins que arrenqui el bull. Després 

afegiu-hi l’arròs de la terrina, abaixeu el foc 
i deixeu-lo coure durant 16 minuts, remo-
veu de tant en tant. Apagueu el foc i deixeu 
que reposi un parell de minuts, segons el 
gust de cadascú. Gràcies i bon profit.

On menjar
“bou i arròs”?
Enguany el plat tradicional de la Festa Ma-
jor, el “bou i arròs”, es podrà degustar als 
menús diaris de dinar o sopar dels establi-
ments següents: 
Arrels, carrer de Vilar, 5. 
Tel. 977 340 267
Bar Americà, raval de Robuster, 40. 
Tel. 977 754 144
Bar Bon Mar, raval de Jesús, 18. 
Tel 977 773 437
Cal Ganxet, raval Sant Pere, 18. 
Tel. 977 344 260
Campus, carrer de Sant Llorenç, 11. 
Tel. 977 319 553
Celler del Padrí, carrer de Roger de Bel-
fort, 35. Tel. 977 331 599
Gaudir, plaça del Mercadal, 3. 
Tel. 977 127 702
L’Absis, carrer de la Mar, 30-32.
Tel. 977 342 992 
La Glorieta del Castell, plaça del Castell, 2. 
Tel. 977 340 826.
Restaurant 158, avinguda Països Cata-
lans, 158. Tel. 977 316 416
Taverna Despertaferro, carrer de Martí 
Napolità, 7. Tel. 977 344 548
Triant, plaça de Catalunya, 7.
Tel. 977 127 233

PER BEURE...
El Masclet,
la beguda de les festes
La beguda de la Festa Major de Reus, el 
Masclet: un combinat a parts iguals de 
Plim (fantasia de fruites) i vermut Miró 
de Reus, tot i que sempre està obert al 
toc personal de cadascú. Aquesta beguda 
s’assaboreix especialment a la cercavila 
del Masclet i en diferents establiments 
durant tots els dies de la festa.

Acompanya-
ments 
•El Ball de Diables,
amb els tabalers de la colla
•La Víbria,
amb els dolçainers Tresmall (Vinaròs)
•El Drac, amb la Cobla Antiga del Camp
•El Basilisc, amb la formació 3 Tocats
•El Lleó, amb el grup Metralla
•Els Nanos, amb els Ganxets,
Grallers del Baix Camp
•La Mulassa,
amb el Grup de Grallers Xalocs
•Els Gegants,
amb els Grallers Els Vinardells (Penedès)
•El Carrasclet, amb Pentagralla,
grup de grallers
•El Ball de Pastorets,
amb la mitja cobla les Majorales
•El Ball de Pere Joan Barceló, amb La Pa-
tuleia (Cambrils)
•El Ball de Galeres,
amb els Ministrers del Camp de Tarragona
•El Ball de Cavallets,
amb la Cobla de Tarotes
•El Ball de Cercolets,
amb els Grallers Els Carreter (Lleida) 
•El Ball de Prims,
amb la cobla de tres quartans Bufalodre (Valls)
•El Ball de Valencians,
amb els Grallers de la Canya d’Or 
•El Ball de Bastons de l’Esbart Santa Llú-
cia, amb els grallers de la colla
•El Ball de Mossèn Joan de Vic, amb la 
mitja Cobla dels Ministrers de Vilanova 
•El Ball de Gitanes,
amb els Grallers Els Vernets (Vilafranca)
•El Cos de Bastoners de l’Orfeó Reusenc, 
amb els grallers de la colla
•Els Xiquets de Reus,
amb els grallers de la colla
•L’Àliga, amb la Cobla Reus Jove
•La imatge de Sant Pere, amb la Capella 
de Cantors de la R.C. Puríssima Sang 
•El tàlem de Sant Pere, a càrrec dels Ca-
vallers del Sant Sepulcre de la R.C. Purís-
sima Sang
•El seguici religiós,
amb els Ministrers de la Ciutat (Barcelona)
•Les autoritats,
amb la Banda Simfònica de Reus
•El pregó i la crida a la festa, amb els Mi-
nistrers de Reus

•El Bou, amb els tabalers de la colla
•El Ball de Dames i Vells,
amb la rondalla de la colla
•Els Bous de foc,
amb els tabalers de la colla

•Obriran el Seguici Petit, els Músics de 
l’Aula de Sons de Reus
•El Ball de Diables Infantil,
amb els tabalers de la colla
•El Drac Petit,
amb la Cobla Antiga del Camp
•Els Nanos Petits, amb els Ganxets, gra-
llers del Baix Camp
•La Mulasseta i els Vitxets, els Moros i In-
dis Petits, amb els grallers Els Vinardells 
(Penedès)
•El Ball de Pastorets Petit, amb la mitja 
cobla les Majorales
•El Ball de Cercolets Petit, amb els gra-
llers Els Carreter (Lleida)
•El Ball de Prims Petit, amb la cobla de 
tres quartans Bufalodre (Valls)
•El Ball de Valencianets, amb els grallers 
de la Canya d’Or
•El Ball de Bastonets de l’Esbart Santa 
Llúcia, amb els grallers de la colla
•El Ball de Gitanetes, amb els grallers 
Pentagralla
•L’Escola de Bastons de l’Orfeó Reusenc, 
amb els grallers de la colla
•La Canalla dels Xiquets de Reus, amb els 
grallers de la colla
•Tancant el seguici petit la Banda Pere 
Manyanet

La botiga de 
la Festa Major 
i punt 
d’informació 
Situada al jardí de la Casa Rull, hi podreu 
trobar programes, postals, cartells... i tots 
aquells productes que són identificatius 
de la Festa Major de Reus: samarretes, car-
petes, llapis, bolígrafs, els gots reciclables, 
xocolata, “bou i arròs” enllaunat, tasses, el 
llibre de la Festa Major, els imants, el tren-
caclosques dels Gegants i Nanos. Trobareu 
novetats de les entitats, la nova samarreta 
del seguici i els pins arts de la festa.

Horari: 
Del 10 al 30 de juny, de 10:00 a 13:30 h i 
de 17:00 a 20:30 h 

La resta de l’any podeu trobar els produc-
tes de la Festa Major a la botiga situada a 
la planta baixa de la Casa Rull.



Per a més informació:
010 per a trucades des de Reus
977 010 010 des de fora de Reus i mòbil 
o www.festesreus.cat i 
www.reus.cat

Mesures i 
recomanacions 
per als actes 
de foc
Per al veïnat i
comerciants:
1. Mantingueu portes i finestres tancades, 
persianes abaixades, aparadors i vidres 
protegits i tendals recollits, i no tingueu 
roba estesa o altres elements com bande-
res, etc.

2. No col·loqueu cap element que pugui 
obstaculitzar el desenvolupament de 
l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, 
taules, cadires, etc.).
 
3. No llanceu aigua fins que no hagi aca-
bat l’actuació (ja que la pólvora mullada 
pot tenir efectes imprevisibles).

4. No encengueu foc ni fumeu a prop de 
les bosses o contenidors del material pi-
rotècnic.

Per a les persones que hi 
vulgueu participar:
1. Porteu roba de cotó, preferiblement ve-
lla, amb mànigues i pantalons llargs, i coll 
tancat. Eviteu la roba de fibra sintètica.

2. Porteu un barret que cobreixi tot el cap 
i mocador de coll de cotó. 

3. Porteu un calçat adequat (esportiu, etc.) 
i tancat. 

4. No demaneu al veïnat que llanci aigua 
fins que no hagi acabat l’actuació. La pól-
vora mullada pot tenir efectes imprevisi-
bles. 

5. No envaïu l’espai on el grup de foc fa 
l’actuació i no destorbeu cap de les perso-
nes que en són membres.

6. Seguiu en tot moment les indicacions 
de les persones integrants del grup de foc 
i dels serveis d’ordre públic. 

No et perdis fa festa! 
Que els teus fills i filles 
no es perdin!

Hem dissenyat aquestes polseres per tal 
que porteu identificats els vostres xiquets 
i xiquetes amb la finalitat que, si en algun 
moment de la festa es perden, puguin 
facilitar les tasques de retrobament amb 
els pares.

Aconselleu als vostres fills i filles que 
s’apropin al guàrdia uniformat que trobin 
més a prop o segons l’acte que sigui, a 
algun membre de l’organització.
Indiqueu a les polseres el nom complet 
del nen, el telèfon del pare, mare o tutor.

Telèfons d’interès: 
Guàrdia Urbana 092  
Atenció centralitzada: 977 010 010

 Acte amb traducció simultània per a 
persones amb discapacitat auditiva

 Instal·lacions amb accessibilitat
 Lavabos adaptats

 Acte Tradicional

 Acte de foc

 Espectacle escènic

 Acte infantil / familiar

 Cercaila

 Xerrada, conferència...

 Acte Litúrgic

 Acte Musical

 Acte Esportiu o d’activitat física

Aquest és el programa oficial de la Festa 
Major de Sant Pere 2013, elaborat i coordi-
nat per l’Institut Municipal d’Acció Cultural 
de Reus. L’organització es reserva el dret a 
modificar aquest programa si per causes de 
darrera hora ho considerés convenient, fet 
que s’anunciaria, en cas que fos possible, als 
mitjans de comunicació.

Agraïm la col·laboració de totes les persones 
i entitats que han fet possible la Festa Major 
de Sant Pere 2013.

Edita: Institut Municipal d’Acció Cultural
Cartell de la festa: Antonio Fernández-Coca
Disseny de programes: OVNI_comunicació visual
Imprimeix: Rabassa S.A.
Fotografies: Niepce/Arxiu IMAC
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1- Ajuntament 
2- Plaça del Mercadal 
3- Botiga de la Festa Major 
4- Plaça del Castell 
5- Plaça de Sant Pere 
6- Prioral de Sant Pere 
7- Plaça de les Peixateries Velles 
8- Centre de Lectura 
9- Teatre Bartrina 
10- Plaça d’Evarist Fàbregas 
11- Plaça Prim 
12- Teatre Fortuny 
13- Casa Rull 
14- Gaudí Centre 
15- Plaça de la Llibertat 
16- Museu espai Plaça LLibertat
17- Plaça d’Anton Borrell
18- La Palma
19- CIMIR
20- Mercat Central
21- Parc de la Festa
22- Parc del Ferrocarril
23- Bravium Teatre
24- Centre d’Art Cal Massó
25- Biblioteca Central Xavier
26- Sala Santa Llúcia
27- Parc del Ferrocarril
28- Museu espai Raval de Santa Anna
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Ho organitza:

Institucions col·laboradores:

Patrocinadors:

Empreses col·laboradores:

Mitjans Oficials:


