FESTA MAJOR DE SANT PERE
Reus, del 24 al 29 de juny de 2018
DISSABTE 9
A partir de les 10 h, a LA PALMA, activitats diverses de celebració del 40è aniversari de l’Agrupament Escolta La
Mulassa.
11.00 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, tertúlia pedagògica dialògica a càrrec de Jordi Prieto.
11.00 h, al PASSEIG COMERCIAL EL PALLOL, Pinta i Esmorza amb en Peret Ganxet. Esmorzar de coca amb xocolata
per als nens i nens mentre dibuixen i pinten fent-se amics del Peret Ganxet. Cal portar estoig per realitzar
l’activitat. Esmorzar per gentilesa del Forn Sistaré.
12.00, en DIFERENTS ESPAIS, Festival Simfònic. A la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Cor de Gospel Blaus de Mar; al JARDÍ DE
LA CASA RULL, Aula de Sons, Escola de Música Tradicional i a la SALA SANTA LLÚCIA, Escola Xilòfon.
12.00 h, a LA PALMA, vermut musical a càrrec de Morena Tradipatxanga amb motiu del 40è aniversari de l’Agrupament
Escolta La Mulassa.
De 12.00 a 14.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Vermutada Popular del Vermut de Reus. Degustació de vermut Miró
per a tots els assistents, amb animació musical. Organitza: Associació d’Amics del Vermut de Reus. Col·labora: Reus
Promoció i Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus. Patrocina: Vermuts Miró. Acte benèfic a favor de la Lliga
contra el Càncer de les Comarques de Tarragona.
18.00 h, en DIFERENTS ESPAIS, Festival Simfònic. Al CENTRE DE LECTURA i PLAÇA DEL MERCADAL, Escola de Música del
Centre de Lectura; al PASSEIG COMERCIAL EL PALLOL, Associació Musical Verge dels Prats i Agrupació Musical de Camarles.
18.00 h, al TEATRE FORTUNY, 24è Festival de Dansa de l’Escola de Dansa Núria Díez, amb el títol In situ.
21.00 h, des de LA PALMA, correbars de celebració del 40è aniversari de l’Agrupament Escolta La Mulassa.

DIUMENGE 10
D’11.00 a 13.30 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet de 5 polzades per a xiquets i grans. Recorregut de 5
minuts pel circuit del parc ferroviari. Preu: 1,50 €. Organitza: Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus.
11.00 h, al TEATRE BRAVIUM, 8a Mostra dels alumnes (Nens 1, Nens 2 i Joves 1) del taller de teatre “Tots els dilluns del
món” de Les Artistes Locals. Cursos dedicats a fer un tast de tots els aspectes teatrals, des de la improvisació a l’expressió
corporal i la veu, i la posada en escena de tot això davant d’un públic. Preu: 3 €.
D’11.00 a 13.00 h, al GAUDÍ CENTRE, Observem, escoltem i toquem en família el Gaudí Centre!, visita familiar al Gaudí
Centre. Imprescindible reserva prèvia al telèfon 977 010 670 o a infoturisme@reus.cat. Preu: 4 € per a adults i nens.
18.00 h, al TEATRE BRAVIUM, 8a Mostra dels alumnes (Joves 2 i Adults) del taller de teatre “Tots els dilluns del món” de Les
Artistes Locals. Cursos dedicats a fer un tast de tots els aspectes teatrals, des de la improvisació a l’expressió corporal i la
veu, i la posada en escena de tot això davant d’un públic. Preu: 3 €.

DILLUNS 11
19.00 h, al TEATRE BRAVIUM, 8a Mostra dels alumnes (Joves 2 i Adults) del taller de teatre “Tots els dilluns del món” de Les
Artistes Locals. Cursos dedicats a fer un tast de tots els aspectes teatrals, des de la improvisació a l’expressió corporal i la
veu, i la posada en escena de tot això davant d’un públic. Preu: 3 €.

DIMARTS 12
18.00 h, al TEATRE BRAVIUM, 8a Mostra dels alumnes (Joves 1) del taller de teatre “Tots els dilluns del món” de Les Artistes
Locals. Cursos dedicats a fer un tast de tots els aspectes teatrals, des de la improvisació a l’expressió corporal i la veu, i
la posada en escena de tot això davant d’un públic. Preu: 3 €.
19.30 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre El franquisme que no marxa, de Lluc
Salellas.

DIMECRES 13
10.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Hola Sant Pere! Els alumnes del primer cicle de les escoles de la ciutat donen la
benvinguda a la Festa Major amb un mosaic gegant del Lleó. El resultat es podrà veure en directe per Canal Reus TV i
també durant tota la Festa Major. Organitza: Canal Reus TV. Col·labora: Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística i
Regidoria de Cultura.
17.30 h, a la SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Contes a cau d’orella: Sis contes sis, a càrrec de Cesc
Serrat. Cloenda de les activitats d’estiu del curs 2017-2018 i presentació del Joc de Lectura de l’estiu.
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Club de lectura en anglès: Homage to Catalonia, de
George Orwell.
19.30 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, projecció de la pel·lícula Eyes Wide Shut, dins el cicle dedicat al
director Stanley Kubrick. EUA, 1999. VOS. 159 min. Entrada lliure.
21.00 h, al TERRAT DE L’ESCOLA D’ART I DISSENY (carrer del Vent 6), concert dins el cicle Música als Terrats, enguany amb
el lema "Potenciem el talent jove".

DIJOUS 14
16.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, La cotorra m’ha dit... Cloenda de les activitats del curs 2017-2018 i
presentació del Joc de Lectura de l’estiu.
18.00 h, al TEATRE BRAVIUM, 8a Mostra dels alumnes (Nens 1 i Nens 2) del taller de teatre “Tots els dilluns del món” de Les
Artistes Locals. Cursos dedicats a fer un tast de tots els aspectes teatrals, des de la improvisació a l’expressió corporal i la
veu, i la posada en escena de tot això davant d’un públic. Preu: 3 €.

DIVENDRES 15
De 10 a 14 h, al MUSEU DE REUS (raval de Santa Anna 59), procés de restauració obert al públic del Bou de Foc.
17.30 h, a la SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Astronautes del Curiosity. Última sessió del cicle El
món d ela xocolata: El negoci de la Xocolata, a càrrec de Dolors Setó.
18.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, el Xiquet i la Xiqueta –Nanos de Reus–, presentaran el programa de la Festa Major
d’enguany i el lliuraran al Campi –mascota de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus–. El Campi donarà la
benvinguda a la festa d’una manera molt especial. A continuació, repartiran el programa de la Festa Major en cotxes
antics tot fent el tomb de ravals, fins arribar a la plaça del Mercadal.
19.00 h, a la LLIBRERIA GALATEA (c. de Jesús 5-7), presentació de Gin and It, d’Elaine Sturgess, a càrrec de l’autora i
del traductor al castellà, el reusenc Manuel Barroso. Acte presentat pel Col·lectiu H2O.
A partir de les 20.00 h, al CARRER DE SANT LLORENÇ, Sant Llorenç somriu. 5a edició de la festa-concert amb Julivert
(cançó de taverna), The BlackSlats (blues, soul, rock) i MDLA Selectors.
20.30 h, al CLAUSTRE DE L’INSTITUT SALVADOR VILASECA, Vermusic amb el tenor Jordi Casanova i el guitarrista Jaume
Torrent, dins el cicle de concerts en espais singulars.
20.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, concert a càrrec del Cor Mestral i el Cor Veus de la Terra. Música variada, de
diferents estils i èpoques.
22.00 h, al CAMPANAR, concert de gralles. Alumnes avançats de l’Aula de Sons ens anuncien la festa d’una manera
molt especial, ja que hi ha dades que indiquen que al voltant del segle xv hi havia els ministrers tocant en “campanars,
torres i cadafals” per anunciar festes i amenitzar actes.

DISSABTE 16
10.00 h, al PARC DE SANT JORDI, Pròlek, jornada ludicofestiva cultural: torneig de futbol, taller infantil del Pescador
de Núvols, taller de castells i granissats i fruita per a tothom. Podeu apuntar-vos al torneig de futbol a través de
mandriliada@gmail.com.
12.00 h, al PARC DE SANT JORDI, Pròlek, jornada ludicofestiva cultural: vermut popular a ritme d’electroswing i cant
improvisat a càrrec de Corrandes són Corrandes.
De 12.00 a 16.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, vermut solidari, amb música en directe a càrrec de Joan Masdéu, Xeic i

The Blackslats Mini Band. Preu: 3 €. Organitza: Associació de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles. Col·labora:
Vermuts Miró, Restaurant l’Estel i IMMorell.
De 12.00 a 16.00 h, a la PLAÇA DE DAVID CONSTANTÍ, concert vermut amb el grup Sardina’s Golden Rule, que ens
oferiran versions disco, funky, soul i R&R. Organitza: Blondie Bar.
14.30 h, al PARC DE SANT JORDI, Pròlek, jornada ludicofestiva cultural: dinar popular i sobretaula amb les cançons de
Folk i Ferro i Botifarra Stars Pròlek Edition (punts de venda dels tiquets de dinar: Bar Campus, 3 de 9, Taverna
Despertaferro i Llibreria Gaudí). Tot seguit, Gran Concurs de la Festa Major de Reus i torneig de futbol. Podeu apuntarvos al Gran Concurs de la Festa Major a través de concursfmreus@gmail.com.
De 16.00 a 21.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, exposició de vehicles clàssics i d’època. Organitza: Grup d’Aficionats
als Vehicles d’Època GAVE Reus.
De 16.30 a 21.00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS. Parada del Refugi Baix Camp – Centre d’Adopció d’Animals amb
informació de les activitats, les adopcions i la tasca voluntària per als animals perduts i abandonats, amb articles a la
venda i els seus peluts.
17.00 h, pels carrers del NUCLI ANTIC, cercavila de la xaranga Bandsonats amb motiu del seu cinquè aniversari.
Recorregut: pl. de Prim, c. de Monterols, pl. del Mercadal, c. de les Galanes, c. de Santa Anna, c. de Martí Napolità, c. de
Santa Anna, c. de la Presó, c. de l’Hospital i pl. de les Peixateries Velles.
18.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, el Mercat al Mercadal arriba a la seva 19a 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. “Agafeu el cistell i veniu a comprar
a dotzenes, a grapats, a grams i unces”.
18.00 h, des del MAS IGLESIAS, Pedalant fins al mar. La millor manera d’anar a la platja és en bici, per camins
tranquils, quan el sol ja baixa. Vine a descobrir com pots anar a la platja en bicicleta aquest estiu. A partir de 12 anys.
Inscripció prèvia limitada a 20 persones. Preu: 2 €. www.bicicamp.org.
18.15 h, pels carrers del NUCLI ANTIC, correbars amb motiu del cinquè aniversari de la xaranga Bandsonats, amb el
Bou de Reus i la xaranga Kriptonita. Recorregut: pl. de les Peixateries Velles, c. de l’Hospital, c. de la Mar, pl. del
Mercadal, c. de Jesús, pl. de les Basses, c. de la Galera, c. de Pubill Oriol, c. de la Galera, pl. del Mercadal, c. del Metge
Fortuny, c. d’Aleus, pl. de la Farinera, c. de Vallroquetes, pl. de Catalunya, c. de les Galanes, c. de la Presó i pl. d’Evarist
Fàbregas.
18.30 h, al PARC DE SANT JORDI, Pròlek, jornada ludicofestiva cultural: taller de danses tradicionals catalanes i balls
folk a càrrec de la Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus i danses occitanes amb Rafèu Sichel-Bazin.
18.30 h, des del CARRER DE SANT JOAN i pel centre de la ciutat, cercavila de la Banda Verge de Misericòrdia.
Recorregut: carrer de Sant Joan, raval de Jesús i tomb de ravals fins a la plaça de Prim, on tindrà lloc l’exhibició de
lluïment.
19.30 h, a la PLAÇA DE LA FARINERA, Pròlek, jornada ludicofestiva cultural: cercavila amb la Gorgona del Masclet i
altres elements del bestiari en direcció al parc de Sant Jordi, amb l’acompanyament de la batucada Reusamba.
20.30 h, al TEATRE FORTUNY, festival de final de curs de l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis, 70è aniversari de la
seva fundació, l’any 1947.
21.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, Pròlek, jornada ludicofestiva cultural: sopar i concert amb La Tortuga que nunca
tuve, Vivèrrids i DJ Sweet William.
22.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Liceu a la fresca amb Manon Lescaut.
23.00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBGREGAS, concert de xarangues, amb motiu del cinquè aniversari dels Bandsonats, amb
la participació de Kriptonita i Bandsonats.

DIUMENGE 17
De 9.00 a 10.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, concentració i posterior sortida del XXII Ral·li de Cotxes Històrics Costa
Daurada. Organitza: Biela Club 600 Clàssics Històrics de Reus.
9.30 h, des del PASSEIG DE MATA (davant de la Fàbrica). Ruta de les fumeres. Un viatge en bicicleta fins al s. XIX.
Recorregut bàsicament urbà. A partir de 10 anys. Inscripció prèvia limitada a 20 persones. Preu: 2 €. www.bicicamp.org

D’11.00 a 13.30 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet de 5 polzades per a xiquets i grans. Recorregut de 5
minuts pel circuit del parc ferroviari. Preu: 1,50 €. Organitza: Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus.
17.00 h, al TEATRE FORTUNY, festival de final de curs de l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis, 70è aniversari de la seva
fundació, l’any 1947.
19.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 57è Concurs de Colles Sardanistes. Enguany puntuable per a la Copa de
Catalunya i per al Campionat Territorial de les Comarques Tarragonines i Lliure. Hi participen colles d’alevins, infantils,
juvenils, grans i veterans. Al final, sardanes per al públic. Organitza i coordina: Patronat Sardanista de Reus, amb
l’actuació de la Cobla Reus Jove.
20.00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, concert del cicle d’orgue, a càrrec de Josep M. Mas Bonet a l’orgue positiu, Josep Maria
Manresa al violí i el contratenor Hugo Bolívar.
20.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, actuació de la coral Acords de Reus, amb la interpretació de diferents peces del seu
repertori, amb música en directe. Entrada lliure.
20.30 h, al TEATRE FORTUNY, festival de final de curs de l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis, 70è aniversari de la
seva fundació, l’any 1947.

DILLUNS 18
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Club de poesia: A partir del silenci, de Joan Brossa.
19.00 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, projecció de l’audiovisual Malta, l’últim refugi dels croats.
20.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert del Cor Alberichor, de l’Escola Dr. Alberich i Casas, amb l’espectacle Un cor de
pel·lícula!

DIMARTS 19
17.00 h, al CENTRE DE LA IMATGE MAS IGLESIAS, taller T'agrada piular? per aprendre a utilitzar Twitter com a eina de
comunicació i tastar Winelovers Vins, a càrrec de Ruth Troyano.
17.30 h, al REFUGI DE LA PATACADA, visita guiada al refugi, bastit durant la Guerra Civil per protegir la població de la
zona dels atacs de l’aviació franquista. Imprescindible demanar cita prèvia al correu irecuenco@reuscultura.cat o al
telèfon 977 010 660.
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, xerrada sobre Com s’esbrava la mala llet, d’Antònia
Carré-Pons, a càrrec de l’autora del llibre i Maria Bohigas, de Club Editor, i sobre el món editorial per tancar els clubs de
lectura d’enguany.
19.00 h, al CENTRE DE LA IMATGE MAS IGLESIAS, El Documental del Mes: Petitet de Carles Bosch. Un gitano persegueix
el somni de portar la rumba catalana al Liceu...
19.00 h, a la TAVERNA DESPERTAFERRO, Vols aprendre a fer una bona ratafia? Taller per saber què és la ratafia, com
fer-la, filtrar-la i degustar-la a càrrec d’una formadora de la Confraria de la Ratafia. Sortiràs amb la teva pròpia ratafia!
Preu: socis, 25 €; 30 €, no socis. Inscripcions a la taverna o per correu electrònic a taverna@casaldespertaferro.cat o al
977 323 280. Col·labora: Natura herbolari i dietètica.
19.30 h, al CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, Resol els misteris al Campanar de Reus, visita-joc especial al
Campanar, a càrrec d’ANS Educació. Preu: 4 € (a partir de 14 anys). Capacitat màxima: 20 persones. Reserves:
www.anseducacio.cat/reserva.

DIMECRES 20
16.00 h, al CASAL CÍVIC REUS – LA RAMBLA (riera d’Aragó 11), cineclub amb Passejant a Miss Daisy. Organitza: Casal
Cívic Reus La Rambla i Fundació “la Caixa”.
19.00 h, al MUSEU DE REUS (raval de Santa Anna 59), inauguració de l’exposició “Reus, motor econòmic del sud de
Catalunya. Cent anys del Foment Industrial i Mercantil”.
19.00 h, a l’ARXIU MUNICIPAL, presentació del fons musical del mestre Vidal, acte de donació de la família Vidal Gil i

presentació de les tasques de catalogació del fons, a càrrec de Gerard Moreno, musicòleg, juntament amb la
conferència "La música a Reus a les darreries del segle XX i començaments del XX", a càrrec d'Ester Pascual. Actuació de
la Banda Simfònica de Reus per cloure l’acte.
19.30 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, projecció de la pel·lícula Bella Martha, dins el cicle dedicat al
cinema amb tocs gastronòmics. Alemanya, 2001. VOS. 107 min. Entrada lliure.
20.00 h, a la SEU DE CARRUTXA (travessia Nou de Sant Josep10, baixos), Marató de tronades: mostra de l’evolució de
les tronades des dels anys vuitanta fins als nostres dies després de la catalogació i revisió d’enregistraments
audiovisuals sobre la Festa Major, a càrrec de Carrutxa.
20.00 h, a la TAVERNA DESPERTAFERRO, cançó improvisada. Garrotins, jotes, corrandes i altres cançons improvisades
en la darrera sessió del taller obert organitzat pels Glossadors del Camp i qui pugui un dimecres al mes.
20.00 h, al CARRER D’EN VILAR 10, Camins de Venjança, ruta urbana al voltant del Reus del segle XVIII, a càrrec d’ANS
Educació. Preu: 3 € (menors de 3 anys, gratuït). Reserves: www.anseducacio.cat/reserva.
21.00 h, al TERRAT DE L’ESCOLA D’ART I DISSENY (carrer del Vent 6), concert dins el cicle Música als Terrats, enguany amb el
lema "Potenciem el talent jove".
21.00 h, al PARC DE LA FESTA, Festa de les Barraques. Podeu consultar les activitats a www.barraquesreus.cat.

DIJOUS 21
12.00 h, a la TASCA XIVARRI (c. de Pubill Oriol 7), presentació del Vermut i la Tapa d’en Peret Ganxet, a càrrec de
Vermuts Miró conjuntament amb la Tasca Xivarri.
17.30 h, a la BIBLIOTECA INFANTIL DEL CENTRE DE LECTURA, cloenda de la temporada del Club de lectura infantil
i juvenil.
A partir de les 18.00 h, en DIFERENTS ESPAIS DE LA CIUTAT, celebració del Dia Internacional de la Música.
Diversos pianos i pianistes repartits per tota la ciutat amenitzaran un recorregut on podreu sentir i escoltar la
música de ben a prop.
18.30 h, a la SALA CENTRAL DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, presentació del conte per a les famílies de l’Escola Montsant,
elaborat amb motiu del seu 50è aniversari, i presentació de la geganta de l’escola.
19.00 h, a la SALA DE PROJECCIONS DEL CENTRE DE LECTURA, club de lectura de novel·la negra: Fins i tot els
morts, de Benjamin Black.
19.30 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, presentació de la novel·la El llegat del doctor Elies,
d’Eduard Prats.
19.30 h, a la terrassa de LA ROSA DELS VENTS (PLAÇA DE LES PEIXATERIES VELLES), Els 80 glops, vermut popular
amb motiu del desè aniversari de reusdigital.cat, amenitzat música alternativa i independent dels vuitanta i noranta
seleccionada per Gerard Carceller, David Barceló, Tomás Sainz i Marià Arbonès. Organitza: LANOVA Ràdio i restaurant La
Rosa dels Vents.
20.00 h, al CARRER DE LA FONT, Bruixes a Reus, ruta teatralitzada al voltant de Joan Malet, un letal caçador de bruixes
que va actuar a Reus l’any 1548. Preu: 3 € (menors de 3 anys, gratuït). Reserves: www.anseducacio.cat/reserva.
20.00 h, a LA LLOTJA, tast de vins d’homenatge a Joan Carles Naya a benefici de la Lliga Contra el Càncer de Tarragona
i les Terres de l’Ebre.
20.00 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major. A les 20.30 h, taula rodona amb Roba Estesa: “Dones en el
món de la música”.
21.00 h, al RESTAURANT CAPSA GAUDÍ, Maridatge els Roures del Món amb De Muller. Sis vins i sis tapes per descobrir
els Roures. Maridatge gastronòmic amenitzat amb música electrònica. Preu: 28 € per persona. Reserves a Casa Coder i
Capsa Gaudí.
23.00 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major. Concert de Reussona 2018, 20è Concurs de Música Jove,
amb Efecto Vacio, La Tortuga nunca tuve i Allez! A la 1.45 h, concert amb Roba Estesa. Podeu consultar les activitats
a www.barraquesreus.cat.

DIVENDRES 22

L’ASSAIG DEL SEGUICI
De 10 a 14 h, al MUSEU DE REUS (raval de Santa Anna 59), procés de restauració obert al públic del Bou de Foc.
18.30 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major. Xerrada de la Hama i Òmnium Cultural.
19.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, presentació del llibre Jove Cambra de Reus. 50 anys, amb motiu del 50è aniversari de la
JCI Reus.
19.30 h, a LA PALMA, assaig del Seguici Festiu de la ciutat. Els diferents elements del Seguici Festiu faran el darrer
assaig abans de les festes. Amb l’acompanyament musical de la Banda de la Festa Major.
20.00 h, al CENTRE CÍVIC LLEVANT, projecció de cinema de muntanya, amb les dues pel·lícules guanyadores del Cicle
BBVA de Cinema de Muntanya, Festival de Torelló, premiades a l’edició 2017. Organitza: Associació Excursionista Catalunya de
Reus.
20.00 h, al CARRER DE LA FONT, Bruixes a Reus, ruta teatralitzada al voltant de Joan Malet, un letal caçador de bruixes
que va actuar a Reus l’any 1548. Preu: 3 € (menors de 3 anys, gratuït). Reserves: www.anseducacio.cat/reserva.
20.15 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major, amb Banxa Xiula. A les 21.30 h, xerrada-concert amb
Valtonyc. A les 23.15 h, concert amb Sense Sal, Batucada Tocatrons (1.00 h), Seguirem (1.15 h) i Gertrudis (3.00 h).
Podeu consultar les activitats a www.barraquesreus.cat.
21.00 h, al TEATRE BARTRINA, representació de La Comèdia dels Dimonis, de Miquel Àngel Fernández, a càrrec del
Teatre Estable del Baix Camp. Espectacle inspirat en les malifetes del caçador de bruixes Joan Malet i la dissort que van
patir les seves víctimes.

DISSABTE 23

EL FOC DE SANT JOAN
11.00 h, al PORTAL DE CATALUNYA (c. de la Font 13), Puntades poètiques per a nens i nenes. Taller d’elaboració de
peces de costura creativa i jam poètica. Activitat per a infants a partir de 7 anys. Organitza: El Portal de Catalunya i
Raquel Martí Creativos en moda. Col·labora: Safareig Poètic.
12.00 h, a l’INSTITUT PERE MATA. Visita teatralitzada, concert i vermut. Per a públic general. Imprescindible reserva
prèvia on line a: www.codoleducacio.com +info: tel. 977 327 362. Amb la col·laboració de Vermuts Miró i el suport de
la Fundació Pere Mata i l’Ajuntament de Reus.
17.15 h, al SANTUARI DE MISERICÒRDIA, recepció de la Flama del Canigó i homenatge a la senyera. Per 47a vegada
a càrrec del Patronat Sardanista.
17.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, rebuda i lectura del missatge de la Flama del Canigó, elaborat per Jordi Cuixart.
Seguidament, cercavila amb la Flama, portada amb relleus per nens i nenes de la ciutat, amb l’acompanyament de la Cobla
Reus. Recorregut: carrer de la Presó, carrer de les Carnisseries Velles, plaça del Mercadal, carrer de Monterols, carrer de
Llovera i plaça de la Llibertat.
18.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, arribada del Foc del Canigó i encesa del peveter. Seguidament, el públic podrà
ballar la sardana “El País a l’Escola”, de Carles Santiago. A partir d’aquest moment, recollida del foc per part d’una
trentena de delegacions i pobles de les nostres comarques, que dóna cobertura a més de seixanta poblacions.
18.00 h, al CAMPANAR, al punt més alt del pinacle major, hissada de la bandera de Reus a càrrec de la Jove Cambra, amb
motiu del seu 50è aniversari.
18.00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del gegant Carrasclet amb motiu de la Diada dels Països Catalans.
18.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Diada Castellera de Sant Pere, amb els Nens del Vendrell, els Castellers de Lleida
i els Xiquets de Reus.
18.30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, ballada de sardanes amb la Cobla Reus.
20.45 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, lectura del missatge, breus parlaments i encesa de la foguera de Sant Joan a
càrrec del Sr. Emili Argilaga Tarragó, president d'Òmnium Baix Camp.
22.00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, Cercavila de Foc de la Nit de Sant Joan, amb la participació dels Bous i la Vedella de

Foc, el Ball de Diables, el Ball de Diables Infantil, el Drac, el Drac petit, la Cabra petita, 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 Santa
Anna, plaça de la Farinera, carrer de Santa Anna, carrer de Rosich, carrer d’en Vilar, carrer d’Aleus, carrer de Donotea, carrer del
Vidre i plaça del Mercadal.
22.00 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major, amb Vivèrrids (22.30 h), Brams (23.45 h), encesa de la
Vedella de Foc amb motiu de la revetlla de Sant Joan (00.00 h), Batucada Reusamba (1.15 h), Pepet i Marieta (1.30
h) i Albercocks (3.15 h). Podeu consultar les activitats a www.barraquesreus.cat.

DIUMENGE 24
EL PREGÓ
D’11.00 a 13.30 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet de 5 polzades per a xiquets i grans. Recorregut de 5
minuts pel circuit del parc ferroviari. Preu: 1,50 €. Organitza: Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus.
A partir de les 9.30 h i durant tot el dia, al REUS DEPORTIU, Torneig Internacional d'Escacs de Sant Pere 2018. Amb la
participació de jugadors de diferents països. Més informació i inscripcions a lolomoreno75@hotmail.com. Organitza:
Secció d’Escacs del Reus Deportiu.
A les 18.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, espectacle infantil amb La Cuca de Mil Colors. Cançons, danses i els
jocs més sonats t’estan esperant! Quatre músics a l’escenari us portaran un espectacle de música i humor on els protagonistes sereu vosaltres! Agafeu forces i prepareu-vos…, cal que estigueu atents perquè l’espectacle està ple de jocs i
sorpreses!
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 DE PRIM, actuació de l’Esbart Santa Llúcia, que ens oferirà una exhibició de dansa tradicional
catalana.
19.00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del Bou de Reus amb motiu de la Diada dels Països Catalans.
19.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, ballades dels Gegants i la Mulassa com a inici de la festa de la ciutat, amb
l’acompanyament musical de Metralla.
19.30 h, a l’AJUNTAMENT, obertura de portes del Saló de Plens per assistir al pregó acompanyada musicalment pels
Ministrers de Reus.
20.00 h, al SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT, Pregó de la Festa Major, a càrrec del periodista Xavier Graset. En finalitzar,
lliurament del Tro de Festa 2018. Durant el pregó es repartirà la postal de la Festa Major, número 40, protagonitzada en
aquesta ocasió per la Teiera.
Quan acabi el pregó, el pregoner farà la crida a la festa des del balcó de l’Ajuntament, amb l’acompanyament musical
dels Ministrers de Reus. Llavors s’encendrà la primera TRONADA. Seguidament, des del campanar, Toc General de
Festa que anuncia l’inici de la Festa Major.
En finalitzar la Tronada, el pregoner iniciarà la Cercavila del Masclet amb el primer tast, des de la PLAÇA DEL
MERCADAL. Novament, la cercavila agafa el caire de seguici amb la participació de diversos elements festius i diferents
acompanyaments musicals, com Xim Xim Mig Grau i els Bandsonats. El Masclet no es repartirà gratuïtament, sinó que
es podrà comprar als establiments durant tots els dies de la festa.
21.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, tradicional concert de Festa Major de l’Orfeó Reusenc, que ens oferirà un
repertori de diferents estils i autors. Dins dels actes de celebració del centenari de l'entitat, en el concert d'aquest any
l'Orfeó Reusenc posarà veu a les danses d'alguns dels elements del seguici festiu de la ciutat. Entrem la Festa Major
dins de la Prioral, amb els Nanos, els Gegants (que commemoren els 25 anys de Reus Ciutat Gegantera) i el Ball de
Mossèn Joan de Vic (que celebren els seus 35 anys plens de danses). Les melodies de la nostra festa major
harmonitzades per a cor mixt i cobla de ministrers us faran veure el seguici d'una altra manera.
22.00 h, a LA PALMA, XX Trobada d’Havaneres, amb l’actuació dels grups de la ciutat Sopa de Peix i Balandra.
Degustació de rom cremat per a tothom.

DILLUNS 25
Els dies 25, 26, 27 i 28 de juny, al MUSEU DE REUS (espai plaça de la Llibertat), CASAL TASTALAFESTA! Tallers per
descobrir la Festa Major. Una proposta variada d’activitats i tallers per als més menuts de la família. Infants de 4 a 10
anys. Horari: de 10 a 12 h. Imprescindible reserva prèvia on line a: www.codoleducacio.com +info: tel. 977 327 362.
Amb el suport del Museu de Reus.
13.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb Les Filomenes. Canten les cançons que més escandalitzen les
àvies, un espectaclefilomenal!!! Diuen, orgullosament, que fan pit-i-cuixa folk... amb prou feines. I per els amants de les
etiquetes curtes: el gènere és, clarament, femení. Col·labora: Vermuts Miró i Patates Laurie.
De 18.00 a 20.30 h, a la PLAÇA DE SANT PERE, Aixeca el teu gegant. La Colla Gegantera us ofereix la possibilitat de
posar-vos sota un gegant i aixecar-lo. Donatiu d’1 €, que es destinarà a la fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella.
Organitza: Colla Gegantera.
De 18.00 a 20.30 h, a la PLAÇA DE SANT PERE, Dóna el teu xumet a la Mulassa! Si ja ets gran i vols deixar el teu
xumet en bones mans, aprofita-ho i dóna’l a la Mulassa. Organitza: Colla Gegantera.
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 FÀBREGAS, espectacle infantil amb Els secrets de Mr. Stromboli. Un firaire xerraire venedor d’elixirs miraculosos que recorre pobles i fires presentant els seus invents i els seus fenòmens. No ho dubtin ni
un moment. Passin i vegin, i descobreixin els secrets de Mr. Stromboli!
19.00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, Bou-t’ho tot, correbars del Bou, amb els gegants de l’Institut Pere Mata i els de
Sant Esteve de les Roures, amb l’acompanyament musical de Bandsonats, que anirà pel carrer de Martí Napolità, de
Rosich, carrer d’Aleus, plaça del Mercadal, carrer Major, carrer del Fossar Vell, carrer de l’Hospital, carrer de la Presó,
carrer de Santa Anna i plaça de la Farinera.
19.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, concert a càrrec de la Cobla Orquestra La Selvatana, que ens oferirà un ampli
ventall de peces clàssiques i un gran espectacle.
19.30 h, a la PLAÇA DE PRIM, ballada de sardanes de Festa Major amb la Cobla Pare Manyanet. Organitza: Colla
Sardanista Rosa de Reus.
De 20.30 a 23.30 h, al GAUDÍ CENTRE, nit de portes obertes per a tots els ciutadans, amb motiu de l’aniversari del
naixement d’Antoni Gaudí. Aprofiteu aquesta nit per veure d'una manera diferent i singular el centre, on diferents
personatges
recrearan
escenes
de
la
vida
d'Antoni
Gaudí,
a
càrrec
de
la
Gata
Borda.
21.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Varietées de Sant Pericu. Bravium Teatre ens ofereix i coordina un espectacle amb
diferents exhibicions de música, dansa, teatre, màgia, humor, etc., que es barregen en actuacions sorprenents i
esbojarrades. Espai amb capacitat limitada.
21.00 h, a la PLAÇA DE LA FARINERA, final del Correbars amb la Nit de Banyes, amb la música de Julivert.
22.30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, ball de gala amb la Cobla Orquestra La Selvatana.

DIMARTS 26
ELS CÓSSOS
11.00 h, al MERCAT DEL CARRILET, Aperitius de festa, taller de cuina per a infants d’entre 4 i 12 anys.
D’11.00 a 13.00 h, al GAUDÍ CENTRE, Observem, escoltem i toquem en família el Gaudí Centre!, visita familiar al Gaudí
Centre. Imprescindible reserva prèvia al telèfon 977 010 670 o a infoturisme@reus.cat. Preu: 4 € per a adults i nens.
13.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb Criatures, un viatge al món de la senzillesa, la naturalitat i la
delicadesa. El so transformat de la gralla i de l’acordió diatònic ens transporta a un món imaginari on tot gira al voltant
de la música d’arrel. Col·labora: Vermuts Miró i Patates Laurie.
17.30 h, al REFUGI DE LA PATACADA, visita guiada al refugi, bastit durant la Guerra Civil per protegir la població de la
zona dels atacs de l’aviació franquista. Imprescindible demanar cita prèvia al correu irecuenco@reuscultura.cat o al
telèfon 977 010 660.

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 FÀBREGAS, espectacle de titelles a càrrec de Farrés Brothers i cia amb Operació A.V.I.
És sabut per tothom que els protagonistes dels contes tradicionals posseeixen el do de l'eterna joventut. Per estranyes
circumstàncies, però, han estat objecte d'un terrible experiment i han envellit de cop...
19.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, els Cóssos, vuitè torneig de jocs tradicionals entre equips dels elements festius de
la ciutat. Els jocs que formaran part de la competició són les bitlles, les curses de sacs, les carreres de cintes i el pal
ensabonat. D’aquesta manera, Reus recupera i crea les curses o cóssos, un dels actes més característics que havia tingut la
Festa Major de Sant Pere durant el segle XIX.
19.30 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, conferència “Reus i la batalla de l’Ebre”, a càrrec de
l’historiador Joan Navais, amb motiu del 80è aniversari d’aquest episodi de la Guerra Civil. Acte de la programació del
Campus Extens de la URV a Reus.
21.00 h, al TEATRE BARTRINA, representació d’El malalt imaginari, una adaptació del text de Molière interpretat per
alumnes de l’Escola de Teatre del Centre de Lectura.
21.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Varietées de Sant Pericu. Bravium Teatre ens ofereix i coordina un espectacle amb
diferents exhibicions de música, dansa, teatre, màgia, humor, etc., que es barregen en actuacions sorprenents i
esbojarrades. Espai amb capacitat limitada.
22.30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, humor, ball, màgia i música a La Revista. Un espectacle únic en el seu gènere,
amb tocs de revista clàssica, music-hall i cabaret burlesque i 16 artistes en escena, entre els quals Luis Calderón, la
supervedet Silvia Fox, les primeres vedets Mili Andreu i Luba, l’actor Victor Navarro, les atraccions visuals de
Richard&Candi i Ivo Stankov i la col·laboració especial del Gran Ballet Internacional.
22.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, concert a càrrec la Banda de Fer l’Índiu i la Banda Simfònica de Reus, com a
preàmbul de La Nit de Fer l’Índiu.
23.30 h, des de l’AJUNTAMENT, inici de la cercavila de La Nit de Fer l’Índiu. L’Àliga i els gegants Indis pujaran en
cercavila fins al Campanaret per recollir l’element convidat d’aquest any, el Ball de Cavallets, pel seu 20è aniversari.
Passarà per carrer de Monterols, plaça de Prim, carrer de Llovera (fins al Campanaret), i baixada pel carrer de Llovera,
plaça de Prim, carrer de Monterols, plaça del Mercadal i Ajuntament.
A continuació, a la PLAÇA DEL MERCADAL, per acabar la Nit de Fer l’Índiu, ball de gralles a càrrec de Canya d’Or &
Brass. Organitza: Colla Gegantera i CRAC.

DIMECRES 27 – LA FESTA MAJOR PETITA
De 10.30 a 13.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, Taller Bótes: parada de jocs infantils. Un taller pensat a partir de
la modificació i transformació de les bótes de vi en diferents propostes de jocs de balancí amb equilibris, mitges rodes,
miralls bojos, experimentació sensorial, corre-passadissos, bombolles de sabó, punteria, esquís cooperatius, una pista
americana, una pissarra mòbil, una bóta submarina...
11.00 h, al MERCAT CENTRAL, Aperitius de festa, taller de cuina per a infants d’entre 4 i 12 anys.
D’11.00 a 13.00 h, al GAUDÍ CENTRE, Observem, escoltem i toquem en família el Gaudí Centre!, visita familiar al Gaudí
Centre. Imprescindible reserva prèvia al telèfon 977 010 670 o a infoturisme@reus.cat. Preu: 4 € per a adults i nens.
13.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb Inxa Brass Band, formació vilanovina de música tradicional basada en instruments de doble canya. La combinació entre gralles, tenores i tibles, acompanyades d’una base de metalls
i percussió li dóna una sonoritat propera a la de cobla però amb la potència indispensable del carrer. Un repertori adequadament triat de melodies típiques de les festes tradicionals catalanes. Col·labora: Vermuts Miró i Patates Laurie.
De 17.00 a 20.00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, Taller Bótes: parada de jocs infantils. Un taller pensat a partir de
la modificació i transformació de les bótes de vi en diferents propostes de jocs de balancí amb equilibris, mitges rodes,
miralls bojos, experimentació sensorial, corre-passadissos, bombolles de sabó, punteria, esquís cooperatius, una pista
americana, una pissarra mòbil, una bóta submarina...
17.00 h, a la PLAÇA DEL BALUARD, Festa Major Sense Cotxets, fins a les 22.30 h.

18.00 h, des del CAMPANAR, Toc de la Festa Major Petita per anunciar la sortida del Seguici Petit, a càrrec dels
Ràngers i Noies Guia dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i Misericòrdia, campaners de la ciutat.
Al mateix temps, des de l’AJUNTAMENT, inici de la cercavila del Seguici Petit, amb la participació del Ball de Diables
Infantil, el Drac petit, la Cucafera, el Basilisc petit, els Nanos petits, la Mulassa petita, els Vitxets, Moros i Indis petits, el
Ball de Marcos Vicente, el Ball de Pastorets petit, el Ball de Cercolets petit, el Ball de Bastonets de l’Esbart Santa Llúcia,
el Ball de Prims petit, el Ball de Valencians petit, el Ball de Mossèn Joan de Vic petit, el Ball de Gitanes petit, l’Escola de
Bastons de l’Orfeó Reusenc, la Canalla dels Xiquets de Reus, l’Àliga petita i la Banda de Música del Pare Manyanet.
Recorregut: plaça del Mercadal, 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 Monterols i
plaça del Mercadal.
18.30 h, al balcó de la CASA RULL, penjada de la bandera de l’arc de Sant Martí amb motiu del Dia per l’Alliberament
de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Transsexuals i Bisexuals. A continuació, al JARDÍ DE LA CASA RULL, lectura del
manifest. Organitza: H2O Col·lectiu, LGTB del Camp de Tarragona.
19.00 h, a la PLAÇA DE PRIM, ballada de sardanes amb la Cobla Reus Jove. Organitza: Colla Sardanista Rosa de Reus.
19.00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del ball parlat satíric de Dames i Vells. Faran el ball parlat complet a les
19.30 h a la plaça de Sant Miquel, a les 20.15 h al carrer de Martí Napolità, a les 21.00 h al Jardí de la Casa Rull
(Varietées de Sant Pericu) i a les 21.45 h carrer del Vidre.
19.30 h, a LA PALMA, concert col·lectiu dels alumnes de corda de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a
Reus juntament amb el grup Aupa Quartet, amb motiu del 25è aniversari de l’Escola i Conservatori de Música de la
Diputació al Palau Bofarull.
A les 20.15 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, actuació del ball parlat complet del Ball de Marcos Vicente, presentat
pel Ball de Dames i Vells.
21.00 h, al TERRAT DE L’ESCOLA D’ART I DISSENY (carrer del Vent 6), concert dins el cicle Música als Terrats, enguany amb el
lema "Potenciem el talent jove".
21.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Varietées de Sant Pericu. Bravium Teatre ens ofereix i coordina un espectacle amb
diferents exhibicions de música, dansa, teatre, màgia, humor, etc., que es barregen en actuacions sorprenents i
esbojarrades. Espai amb capacitat limitada.
21.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, exhibició de dansa a càrrec de les escoles que formen la Coordinadora de Dansa
de Reus: Artis Dansa, Centre de Lectura i Núria Díez.
21.00 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 amb els grans hits de la música de sempre i d’ara. Organitza: el Bou de Reus, amb
la col·laboració d’Arròs Montsià, Casa Borrull, Cal Pere Fruites i Verdures i Forn Cabré.
23.30 h, al FOSSAR VELL, als peus del campanar, cinquè descens celestial d’un fill il·lustre de la ciutat per començar El
Tomet de Sant Ganxet. Un espectacle ple de sorpreses que acabarà amb un concert de Jaume Barri. A continuació,
música a càrrec de DJ. No t’oblidis el mocador! Pi, pi, pi, pi! Tarirí... taritotero... Organitza: Tronats de Reus.

DIJOUS 28
LA VIGÍLIA / LES COMPLETES
9.00 h, des del CAMPANAR, 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 Mulassa, els Nanos i l’Àliga per recórrer els
carrers i places de la ciutat.
D’11.00 a 13.00 h, al GAUDÍ CENTRE, Observem, escoltem i toquem en família el Gaudí Centre!, visita familiar al Gaudí
Centre. Imprescindible reserva prèvia al telèfon 977 010 670 o a infoturisme@reus.cat. Preu: 4 € per a adults i nens.
12.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa, que ens anuncia la vigília de la festivitat.
13.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb la Banda de la Festa Major. Versions de les peces musicals
del nostre seguici portades a l’escenari amb una orquestra de músics locals i una posada en escena original i
desenfadada. Col·labora: Vermuts Miró i Patates Laurie.

13.30 h, al CASAL CÍVIC REUS – LA RAMBLA (riera d’Aragó 11), Paella de Bou i Arròs. Preu: 5,70 €. Cal reservar taula trucant
prèviament al 977 302 490. Organitza: Casal Cívic Reus La Rambla i Fundació “la Caixa”.
17.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa.
17.00 h, des de l’AJUNTAMENT, cercavila dels Gegants, els Nanos i l’Àliga.
18.00 h, a la PLAÇA DEL BALUARD, Festa Major Sense Cotxets, fins a les 24.00 h
18.00 h, pels CARRERS DEL NUCLI ANTIC, cercavila del Lleó.
18.15 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del ball parlat satíric de Dames i Vells. Faran el ball parlat complet a les
18.30 h a la plaça de David Constantí, a les 19.00 h a la plaça de Sant Miquel i a les 19.30 h al carrer del Vidre.
18.30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila i parlaments del Ball de Pastorets i del Ball de Gitanes. A les 18.30 h
a la plaça de la Farinera (ball amb parlaments). A les 19.00 h, cercavila pel carrer de les Galanes, plaça d’Evarist
Fàbregas, carrer de l’Hospital, carrer de la Mar i plaça del Castell on, a les 19.15 h, es farà el ball amb parlaments.
20.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, el Seguici Festiu de la ciutat amb el Ball de Diables, el Ball de Pere Joan Barceló, la
Víbria, el Drac, el Basilisc, el Lleó, els Nanos, la Mulassa, els Gegants, el Carrasclet, el Ball de Pastorets, el Ball de
Galeres, el Ball de Cavallets, 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 Bastoners de l’Orfeó Reusenc, els Xiquets de
Reus i l’Àliga, ens oferiran els seus balls, danses i castells. Aquest any, en motiu de la primera referència de Bous a Reus
fa 675 anys, el Bou de Reus sortirà al seguici aquest any.
20.15 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, inici de l’anada a Completes del Seguici Festiu.
Simultàniament, des del CAMPANAR, Toc General de Festa.
20.45 h, a la PORTA DE L’AJUNTAMENT, ball solemne curt de l’Àliga com a salutació a les autoritats.
21.00 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, anada a Completes de la Corporació Municipal amb el convidat d’honor de
la Festa Major. També hi són convidats els alcaldes i el president del Consell Comarcal del Baix Camp, precedits per la
Bandera de la Ciutat, els macers i els guardadors de la Tronada, amb l’acompanyament musical de la Banda Simfònica
de Reus.
21.15 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, Solemne Ofici de Completes. Obertura de l’arca de l’altar major, on es guarda
durant tot l’any el bust reliquiari de la imatge de Sant Pere, amb tres panys. Les claus que obren l’urna, les guarden el
prior, l’alcalde i un dels preveres de l’Arxiprestat. Antigament, era custodiada pel síndic de la Comunitat de Preveres.
Durant la celebració es podran escoltar els “Goigs de Sant Pere”, amb l’acompanyament musical de l’orgue de la prioral.
Tot seguit, Toc General de Festa, tornada del seguici i tradicional pilar caminant de la colla castellera dels 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 per indicar l’encesa de
la TRONADA. A continuació, tindrà lloc un castell de focs plantat al mig de la plaça, que recupera la forma dels
espectacles pirotècnics del passat, més artesanals i de proximitat, amb jardineres als fanals, rodes, focs fixos i giratoris, i
altres artificis. Un singular espectacle que tindrà acompanyament musical en viu per retrobar un costum antic propi de
les festes i solemnitats més importants.
Un cop acabada l’anada a Completes, sopar popular, ofert conjuntament pels Xiquets de Reus i el Casal Despertaferro, al
carrer de Rosich i al carrer de Martí Napolità. El sopar consistirà en una fideuà. Venda de tiquets al bar 3d9, Taverna
Despertaferro, Fil i Cotó i Bat a Bat, per 10 €, 8 € anticipada.
24.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, gran revetlla de Sant Pere amb Swing Latino. Qualitat musical i tècnica, amb
una posada en escena espectacular; una proposta musical de repertori variat i amb un ampli ventall d’estils per a tots
els gustos.
24.00 h, a la PLAÇA D’ANTON BORRELL, revetlla jove amb All i Oli i Tropical Orquestra. Dinamisme, festa i molt de
ritme dalt de l’escenari, amb música per no parar de ballar durant tota la nit!
24.00 h, a LA PALMA, 27a Nit de Marxa.
24.00 h, al PASSEIG DE MATA, revetlla Go Fabri Open Air Festival Sant Pere 2k18. Vine i gaudeix de la millor música i
ambient a l’aire lliure amb els DJ Löbz, Kiko Oncins, Máximo Valentino & Sr. Marshall. Organitza: La Fàbrica i Bella Itàlia
da Gino.

DIVENDRES 29
SANT PERE
7.00 h, pel NUCLI ANTIC, tradicionals matinades, a càrrec dels diferents grups de grallers de la ciutat, i matinades
tronades, a càrrec de membres i tabalers del Ball de Diables.
7.00 h, matinades del Ball de Pere Joan Barceló amb les matinades galejades.
8.00 h, pel NUCLI ANTIC, matinades amb la Banda Verge de Misericòrdia.
8.00 h, a DIFERENTS ESTABLIMENTS, esmorzars de forquilla. Enguany, després de la revetlla i per encarar el dia de
Sant Pere amb força, podreu anar a esmorzar als següents establiments, entre d’altres: Bar 3 d 9, L’Absis, Bar Americà,
Bar Cafeteria Els Pagesos, Bar Bon Mar, Mesón del Roser, Casa Coder i Restaurant 158.
9.00 h, des de l’AJUNTAMENT, 29 avisos pirotècnics per despertar Reus.
9.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa i des de l’AJUNTAMENT sortida dels Gegants per recórrer els carrers i les places
de la ciutat.
De 9.30 a 14.00 h, la PRIORAL DE SANT PERE restarà oberta per a la veneració, devoció i pregària del bust reliquiari
de Sant Pere, llevat de les hores de culte.
A les 10.00 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, visites al campanar a càrrec dels Campaners. Entrada per estricte ordre de cua.
Preu: 1 €/persona. El pagament s’ha de fer en efectiu a l’entrada del campanar. Es prega entregar l’import exacte.
10.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, actuació de la Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia.
11.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, TRONADA i actuació de lluïment dels grups festius de la ciutat. Prèviament a
l’actuació de lluïment del seguici, podrem gaudir del Bou enflocat, una antiga tradició de Reus i de diversos punts
d’Europa que consisteix en guarnir un bou amb flors i cintes en motiu d’una festa assenyalada.
13.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, quan finalitzi el seguici, exhibició castellera a càrrec dels Xiquets de Reus. Els de la
camisa avellana volen fer, un any més, la seva millor actuació en solitari i portaran a plaça el tradicional pilar al balcó.
L’ajuda de tota la ciutat serà benvinguda per fer realitat els castells de la colla.
17.30 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa i anada a l’Ofici de les autoritats municipals en corporació, acompanyades
dels grups festius de la ciutat.
18.00 h, a la PLAÇA DEL BALUARD, Festa Major Sense Cotxets, fins a les 24.00 h
18.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, solemne missa concelebrada, presidida per l’arquebisbe Jaume Pujol Balcells,
assistit pels preveres de l’Arxiprestat, amb l’acompanyament musical de l’Orfeó Reusenc, la coral l’Encís 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, arrencada del seguici dels grups festius de la ciutat.
19.30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, inici de la PROFESSÓ SOLEMNE, amb la creu i els cirials, la capella de cantors, el
bust reliquiari de Sant Pere sota tàlem, vicaris, rectors, prior i arquebisbe, els Ministrers de la Ciutat, la Bandera de Reus,
els macers, les autoritats, la Guàrdia Urbana de gran gala i, tancant la professó, la Banda Simfònica de Reus. Quan el
reliquiari de Sant Pere iniciï la baixada del Fossar Vell, repic de les campanes amb el Toc General 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
custodien 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 de
Sant Pere a càrrec del Ball de Diables, que posarà punt i final a la festa de Sant Pere d’enguany.
23.30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, la Gira Fricandera, un festival de la música que uneix l’humor i el bon rotllo del
programa despertador, el Frincandó Matiner. Un festival amb diversos DJ, encapçalats per Ernest Codina.

DISSABTE 30
10.00 h, al SANTUARI DE MISERICÒRDIA, Homenatge Antic Vespa Club, concentració de motocicletes Vespa dels anys
cinquanta (fabricades de 1953 a 1959). A partir de les 10.30 h, sortida en direcció al centre de la ciutat fins arribar a la
PLAÇA DEL MERCADAL, on les vespes quedaran exposades.
11.30 h, RUTA REUS, BRESSOL DEL VERMUT, vermut cultural. Més informació al final del programa.
De 12.00 a 16.00 h, a la PLAÇA DE DAVID CONSTANTÍ, vermut musical Blondie a càrrec dels DJ Marc Broto vs Pere
Blasco, amb el repertori habitual del Blondie (música dels anys vuitanta i d’ara). Organitza: Blondie Bar.
19.00 h, al SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT, Lo matrimoni civil, representació teatral que evoca la primera boda civil de
l’Estat, a càrrec del Grup Teatral Maiestard. L’espectacle conclourà amb un ball a la plaça del Mercadal. Amb la col·laboració de
l’Esbart Reus Dansa i l’Acadèmia de Perruqueria i Estètica Llongueras de Reus. Capacitat de l’espai limitada. És imprescindible
accedir amb invitació; podeu passar-les a recollir per la Casa Rull el 27 de juny de 9 a 13 h.
21.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, mostra de hip-hop al carrer a càrrec dels grups d’aquesta especialitat de les diferents
escoles de dansa que formen la Coordinadora de Dansa de Reus.

JULIOL
DIUMENGE 1
10.00 h, al MAS MIARNAU (c. de l’Antic Pas del Ferrocarril), Cop de pedal. Els masos del terme. Zona oest. Circuit pels camins
del terme per descobrir masos amb un valor patrimonial important. A partir de 10 anys. Inscripció prèvia limitada a 30
persones. Preu: 2 €. www.bicicamp.org.
D’11.00 a 13.30 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet de 5 polzades per a xiquets i grans. Recorregut de 5
minuts pel circuit del parc ferroviari. Preu: 1,50 €. Organitza: Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus.

ALTRES ACTIVITATS
Diumenge 10 de juny, a les 11 h (Nens 1, Nens 2 i Joves 1) i a les 18 h (Joves 2 i Adults); dilluns 11 de juny, a les
19 h (Joves 2 i Adults), dimarts 12 de juny, a les 18 h (Joves 1) i dijous 14 de juny, a les 18 h (Nens 1 i Nens 2)
Al TEATRE BRAVIUM, 8a Mostra dels alumnes del taller de teatre "Tots els dilluns del món". La companyia reusenca de
teatre Les Artistes Locals ha organitzat, del 12 de febrer al 14 de juny, tres cursos al Bravium Teatre: un per a joves de
12 a 18 anys, un altre per a adults a partir de 19 anys i, com a novetat, un dedicat als més petits de 6 a 11 anys.
Realitzat els dilluns, dimarts i dijous a la tarda.
Diumenge 10, dimarts 26, dimecres 27 i dijous 28 de juny, d’11 a 13 h
Al GAUDÍ CENTRE, Observem, escoltem i toquem en família el Gaudí Centre!, visita familiar al Gaudí Centre on descobrirem els
personatges i els trets més essencials de la vida de Gaudí a través d’un joc d’empatia, on es coneixerà l’arquitecte, tot
potenciant els aspectes més rellevants de la seva vida i obra, i es realitzarà un taller artístic relacionat amb l’obra de Gaudí.
Imprescindible reserva prèvia al telèfon 977 010 670 o a infoturisme@reus.cat. Preu: 4 € per a adults i nens.
Dimarts 19 i 26 de juny, a les 17.30 h
Visites al refugi de la Patacada, bastit durant la Guerra Civil per protegir la població de la zona dels atacs de l’aviació
franquista. Imprescindible demanar cita prèvia al correu irecuenco@reuscultura.cat o al telèfon 977 010660.
Dissabte 23 de juny, a les 12 h
Visita teatralitzada, concert i vermut a l’Institut Pere Mata. Per a públic general. Imprescindible reserva prèvia on line a:
www.codoleducacio.com +info: tel. 977 327 362. Amb la col·laboració de Vermuts Miró i el suport de la Fundació Pere
Mata i l’Ajuntament de Reus.
Els dies 25, 26, 27 i 28 de juny, al MUSEU DE REUS (espai plaça de la Llibertat), CASAL TASTALAFESTA! Tallers per
descobrir la Festa Major. Una proposta variada d’activitats i tallers per als més menuts de la família. Infants de 4 a 10
anys. Horari: de 10 a 12 h. Imprescindible reserva prèvia on line a: www.codoleducacio.com +info: tel. 977 327 362.
Amb el suport del Museu de Reus.
Dissabte 30 de juny, a les 11.30 h
Ruta Reus bressol del vermut. Un passeig acompanyats de l’aroma i el gust d’aquell “Reus, París i Londres” que va
esdevenir la capital del vermut. Coneixerem els llocs emblemàtics que ens n’expliquen la història i tastarem el gust

inconfusible del vermut de Reus. Imprescindible reserva prèvia on line a: www.codoleducacio.com +info: tel. 977 327
362. Amb la col·laboració de Vermuts Miró i el suport de l’Ajuntament de Reus, Cal Massó, Cal Rofes i Museu del
Vermut.
Del 5 al 15 de juliol
28è Festival ReusBlues + Jazz
Podeu consultar tota la programació a: www.amca.info
De l’1 de juny al 30 de setembre
Visites al Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere Mata.
De dilluns a dissabte d'11.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.30 h. Diumenges i festius de 12.00 a 14.00 h. Descobreix una de
les obres més importants del modernisme europeu, obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.
www.reuspromocio.cat. Entrada general 5 €, entrada reduïda 4 €.
De l’1 de juny al 30 de setembre
Visites al campanar de l'església de Sant Pere, des d'on podràs contemplar les magnífiques vistes de Reus i dels seus
voltants. Les visites al campanar es podran veure afectades pels diferents tocs de campanes amb motiu de la Festa
Major de Sant Pere. Consulteu amb l'Oficina de Turisme els horaris, 977 010 670. De dilluns a dissabte d'11.00 a 14.00 i
de 17.00 a 19.00 h. Diumenges i festius, de 12.00 a 14.00 h. Entrada general 2 €, entrada reduïda 1 €.
De l’1 de juny al 30 de setembre
Visites al Gaudí Centre.
De dilluns a dissabte laborables, de 10.00 a 20.00 h, i diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h. Visita el centre
d'interpretació dedicat a l'arquitecte Gaudí i descobriment la nova exposició dedicada al Modernisme de Reus i a l'obra
de l'arquitecte Domènech i Montaner. www.gaudicentre.cat. Entrada general 9 €, entrada reduïda 5 € (visita amb
audioguia).

EXPOSICIONS
De l’11 de maig al 16 de juny
Sala Fortuny del Centre de Lectura
"Joan Roig i Solé, escultor"
Amb motiu del centenari de la mort de l’escultor Joan Roig i Solé (1835-1918).
Del 17 de maig al 25 de maig de 2019
Museu de Reus, espai plaça de la Llibertat
“Coses de Reus. Un viatge de la vila a la ciutat“
De dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h
Tancat el 24 i 29 de juny
Del 31 de maig al 16 de juny
Biblioteca Pere Anguera
Exposició de treballs de final de curs de Batxillerat Artístic de l’Institut Gabriel Ferrater
De l’1 al 30 de juny
Biblioteca Central Xavier Amorós
Maqueta del Lleó petit
Del 4 al 30 de juny
Vestíbul del Centre de Lectura
"Una mirada reusenca"
Exposició commemorativa del desè aniversari de reusdigital.cat
De l’11 de juny al 2 d’agost
Biblioteca Central Xavier Amorós
“Fotosport”
De l’11 de juny al 2 de juliol
Vestíbul del Casal Cívic Sant Josep Obrer
Exposició de dibuixos i pintures dels alumnes del taller de dibuix i pintura
Del 13 de juny al 21 de juliol
Plaça de l’Univers

"Gènesi. Art al carrer (Sebastiao Salgado)"
Obra Social “la Caixa”
Del 20 de juny al 20 d’octubre
Museu de Reus, espai raval de Santa Anna
“Reus, motor econòmic del sud de Catalunya.
Cent anys del Foment Industrial i Mercantil“

