
FESTA MAJOR DE SANT PERE  
Reus, del 24 al 29 de juny de 2017 
 
 
 
DIVENDRES 9 
16.30 h, a la SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Tardes amb l’Agus, activitats de foment de la lectura 
amb Agustí Farré. 
 
De 17.30 a 23.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, Viu el Vi, 9a Fira de les DO de la Demarcació de la Cambra de Reus. 
 
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.  
 
18.00 h, a les PISCINES MUNICIPALS, Festa de presentació d’Altersuer, el programa d’oci alternatiu per a joves 
d’aquest estiu, amb tallers, música, exhibicions de balls, entre altres sorpreses. 
 
19.00 h, al TEATRE BARTRINA, concert de primavera Especia l Centenari, com a tancament de la celebració del centenari 
de l’escola Prat de la Riba, amb l’orquestra Orff i les corals Atrapasons i Bufanotes del centre, la coral Viulaveu de l’Ins. 
Baix Camp i Maurice Gené, i la col·laboració del trompetista Carles Herruz, ballarins de TGN Swing i l’actor Gerard 
Domènech. 
 
19.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, inauguració de Viu el Vi, 9a Fira de les DO de la Demarcació de la Cambra de 
Reus, a càrrec del cònsol de Bèlgica, Sr. Didier Verwaerde, amb la participació del Basilisc petit. Col·labora: Estol del 
Basilisc de Reus. 
 
20.15 h, al CAFÈ-BAR ELS PAGESOS DE LA SALA SANTA LLÚCIA, lectura dramatitzada Reivindicació de la  senyora  Clito 
Mestres, de Montserrat Roig, a càrrec de Dolors Quintana. Entrada lliure. 
 
DISSABTE 10 
8.00 h, des del PARC DE LA FESTA, Descobrim les barraques de pedra seca de Mont-roig del Camp. Ruta en bicicleta per 
diversos camins rurals fins a Mont-roig del Camp i, d’allí, a les barraques de pedra seca del municipi. A partir dels 12 anys. 
Donatiu: 2 €, gratuït per als associats de BiciCamp. Inscripció limitada a 30 persones. Organitza: BiciCamp. Col·labora: Grup 
Barracaire de Mont-roig del Camp. 
 
A partir de les 10.00 h, a la PLAÇA DE LA FARINERA, vermut-assaig de la Cabra de Reus. 
 
10.00, 12.00 i 18.00 h, en DIFERENTS ESPAIS, Festival Simfònic. 10.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, Escola Xilòfon. 12.00 h, al 
PASSEIG COMERCIAL EL PALLOL: Aula de Sons (amb ballades de la Cucafera); a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, la coral de 
noies de l’Escola Municipal Josep Porter i Rovira de Montblanc. 18.00 h, al CENTRE DE LECTURA: orquestres, agrupacions i 
solistes de l’Escola de Música del Centre de Lectura.  
 
11.00 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, tertúlia pedagògica dialògica a càrrec de Jordi Prieto. 
 
D’11.00 a 14.00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, Festa del Comerç Solidari, amb les parades dels comerços de la 
Plataforma Comerç Solidari de Reus, amb vermut, inflables, contacontes, tallers, música, pintacares, jocs tradicionals, 
caricatures, manualitats, DJ, entre moltes altres activitats. Els diners recollits es destinaran a l’ONG Proactiva Open Arms. 
 
De 12.00 a 14.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, Ostrada Solidària en el marc de Viu el Vi, 9a Fira de les DO de la 
Demarcació de la Cambra de Reus. 
 
De 12.00 a 17.00 h, al CARRER DEL FOSSAR VELL, vermut rumbero amb Sergi, de Vergüenza Ajena i acompanyants de 
luxe. Si us animeu, també us podeu quedar a dinar. Preu: 2 €. Organitza: Entre Molles. 
 
12.30 h, a CAL MASSÓ, Rosina Ballester, vermut poeticomusical. Les poetes resusenques d’ara  / 6. Hi intervindran Rosina 
Ballester, Raquel Estrada, Montse Farrés, Joana Garcia, Gerard Marsal, Antoni Nomen i Isabel Ortega. Organitza: Terrabastall 
Poètic de Reus.  
 
De 17.30 a 23.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, Viu el Vi, 9a Fira de les DO de la Demarcació de la Cambra de Reus. 
 
18.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, el Mercat al Mercadal arriba a la seva 18a 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”. Amb la col·laboració de DOP Siurana. 
 
18.00 h, a la PLAÇA DEL TEATRE, 4a edició de l’Obrim Somriures. Portes obertes de la Fundació Mn. Frederic Bara. 
Coneixeràs les instal·lacions, veuràs exposats els treballs dels nens i gaudiràs d’un audiovisual dels nostres programes 
educatius. Organitza: Fundació Bara. Col·labora: Fundació Privada Reddis Reus, Fundación Margarita Bocio i Assessoria 
Casadó.  
 
18.00 h, a la PLAÇA DEL TEATRE, la Bicicleta Solidària. Si necessites una bicicleta, la podràs adquirir fent un donatiu del 
cost de la mateixa, que servirà per comprar aliments o productes d’higiene i neteja de primera necessitat. Més 
informació a www.infobicicamp.org. Organitza: Fundació Bara i Bicicamp. Col·labora: Universitat Rovira i Virgili. 
 
18.00 h, des de la PLAÇA DEL TEATRE i pel centre de la ciutat, 3a Trobada de Nanos del Camp. Plantada i posterior 
cercavila amb la participació de la Cucafera de l’Escola Els Ganxets, la geganta Pastoreta del Col·legi La Salle, la Blanca i 
el Fort, els nans de la urbanització Blancafort; els nans de l’escola Mowgli, els nans de Riudecanyes, els nans de 
Vandellòs, els nans de l’Obrim Somriures, el capgròs de l’Amenós i l’Àliga petita de Reus. Recorregut: plaça del Teatre, 
carrers de l’Abadia, Major, de Jesús, plaça de les Basses, carrer de la Galera, plaça del Mercadal, carrers de les Galanes, 
de Pujol, de l’Hospital, Peixateries Velles, plaça de Sant Pere, carrer de l’Abadia i plaça del Teatre. Organitza: Fundació 
Bara. Col·labora: les colles participants. 
 
18.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, projecció de Phantom  Boy. Preu: 5 € general, 3 € socis, menors de 7 anys i 
presentant la Targeta Jove de l’Ajuntament, el carnet d’alumne del CNL o el de participant al Voluntariat per la Llengua, 
o soci de FANOC) 
 
18.00 h, al TEATRE FORTUNY, XIII Festival de Dansa de l’Escola de Dansa Núria Díez, amb el títol Puerta  de Embarque. 
 
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 l’IMAC durant el 8 de juny de 10 a 13 h. 
 
 
 

DIUMENGE 11 
9.30 h, a les PLACES D’ANTON BORRELL I DE L’UNIVERS DEL PARC DE SANT JORDI, Caminada solidària i activitats 
ludicoesportives. Caminada solidària amb dos nivells de dificultat i activitats de body combat, tonificació, zumba i altres. 
Jornada esportiva en benefici de la Fundació Mn. Frederic Bara. Inscripció gratuïta. Organitza: Regidoria d’Esports i Lleure i 
Secció Excursionista Reus Deportiu. Col·labora: Fundació Bara. 
 
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 €. 
 
11.00 h, al TEATRE BRAVIUM, 7a Mostra dels alumnes 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 €. 
 
De 17.30 a 22 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, Viu el Vi, 9a Fira de les DO de la Demarcació de la Cambra de Reus. 
 
20.00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, concert del cicle d’orgue, a càrrec de Josep M. Mas Bonet a l’orgue i Josep Maria Manresa 
Aguiló al violí.  
 
 
DILLUNS 12 
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, club de lectura “Llegir el teatre”: Actes obscens en 
espa i públic, de Davide Carnevali. 
 
19.30 h, a la SALA D’ACTES EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, cicle de conferències Els arquitectes modernistes del 
Camp de Tarragona. “Joan Rubió”, a càrrec de Joan Figuerola, arquitecte; presentarà l’acte Josep M. Buqueras Bach. 
 
20.00 h, al TEATRE BRAVIUM, 7a Mostra dels alumnes 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 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 Basilisc. 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. 
 
17.00 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, Prestatgeria Psicoactiva, un projecte del Pla d’Accions sobre Drogues de 
Reus que pretén establir un espai permanent de diàleg per aportar informació contextualitzada, actualitzada, útil i veraç 
sobre el consum de substàncies psicoactives (tant legals com il·legals) a partir de la presentació de llibres i documents 
relacionats amb la matèria. 
 
19.30 h, a la SALA D’ACTES DEL CENTRE DE LECTURA, taula rodona en homenatge a Ramon Muntanyola, coordinada per 
Josep Maria Vallès. 
 
 

DIMECRES 14 
17.30 h, a la SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Contes a cau d’orella: Les aventures de Peret Ganxet, 
amb Carme Bigorra. Presentació del Joc de Lectura de l’estiu. 
 
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Club de lectura Love2read: Patricia Cornwell. 
 
19.30 h, a la SALA D’ACTES EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, dins el cicle The Big Musicals, projecció de Cabaret. 
Director: Bob Fosse, EUA, 1972. VO anglesa/alemanya; S/ espanyol. Organitza: Secció de Ciències de la Comunicació. 
 
19.30 h, al TEATRE BARTRINA, concert de final de curs de l’Escola de Música del Centre de Lectura. Actuació de les 
orquestres, corals, agrupacions i solistes de l’Escola de Música del Centre de Lectura. 

 

19.30 h, al CENTRE DE LA IMATGE MAS IGLESIAS, presentació del llibre El vestit negre, una creació col·lectiva d'imatges 
i mots que prenen com a fil argumental objectiu una primera imatge, la d'un vestit negre, on evocar-hi sentiments i 
emocions. 38 artistes plàstics, fotògrafs i escriptors han posat a l'abast de tothom 51 peces que, llegides en cadena, 
teixeixen un diàleg ininterromput sobre temes contemporanis.  

 

21.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, assaig especial dels Xiquets de Reus. Sant Pere peta de nou, i per petar de nou fa 
falta assaig, assaig i assaig. Els Xiquets de Reus conviden tota la ciutat a l’assaig especial per preparar la Diada Castellera 
de Sant Pere. 
 
 

DIJOUS 15 
LA COCA AMB CIRERES 
A les 9.00 i a les 16.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa, a càrrec dels membres dels agrupaments escoltes i guies 
MontsantCim i Misericòrdia, campaners de la ciutat. Al mateix temps, des de l’AJUNTAMENT, sortida en cercavila de la 
Mulassa i dels Gegants per recórrer els carrers de la ciutat. 
 
De 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.30 h, a l’atri de Sant Sebastià, a la PLAÇA DEL CASTELL, l’Ou com Balla. 
 
10.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, ballades de la Mulassa i dels Gegants per a tots els infants de les escoles, 
mentre mengen la típica coca amb cireres. 
 
16.00 h, al CASAL CÍVIC REUS – LA RAMBLA (riera d’Aragó 11), Cineclub amb Nuestro último verano en Escocia , dins la 
campanya “Per un bon tracte a les persones grans”. Organitza: Casal Cívic Reus La Rambla i Fundació “la Caixa”. 
 
17.30 h, a la SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA PERE ANGUERA, La cotorra m’ha dit... Les aventures de Peret Ganxet, 
amb Carme Bigorra. Presentació del Joc de Lectura de l’estiu. 
 
19.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, arribada de la Mulassa i dels Gegants, que ens oferiran les seves ballades al so 
de la música de les gralles. Durant l’acte, degustació de coca amb cireres per a tothom, amb la col·laboració del 
Col·lectiu del Masclet i del Forn Sistaré. 
 
19.00 h, al MUSEU DE REUS (plaça de la Llibertat), inauguració de l’exposició “La festa sota el foc”, que presenta un 
model històric de Ball de Diables a Reus –de participació individual i sense parlaments–, al Baix Camp i al Priorat, amb 
una excepcional col·lecció de vestits de diable, de l’entorn de 1800 fins a l’actualitat. 
 
19.30 h, a la SALA D’ACTES DEL CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre Els noms populars de núvols, boires i vents del 



Camp de Tarragona , el Priorat i la Conca de Barberà , d’Albert Manent. 
 
 
DIVENDRES 16 
De 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.30 h, a l’atri de Sant Sebastià, a la PLAÇA DEL CASTELL, l’Ou com Balla. 
 
16.30 h, a la SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Tardes amb l’Agus, activitats de foment de la lectura 
amb Agustí Farré. 
 
17.30 h, al CARRER DE LA FONT, a l’establiment El Portal de Catalunya, Pintem els gegants amb Familyxic, un nou 
espai per a famílies amb xics petitons, on podreu dibuixar els gegants amb els més petits de casa. Organitza: Familyxic. 
 
18.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Dirigeix-me, acte on podràs ser director d’orquestra durant uns minuts amb 
l’orquestra de grau professional de l’Escola de Música del Centre de Lectura.  
 
18.00 h, a la PLAÇA DE LA PATACADA, ARTIFEST, la festa de l’art de l’Espai Social Reus de la Fundació Catalunya La 
Pedrera. Tallers creatius, exposició, art en viu i actuacions musicals.  
 
18.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, Ulls Clucs, concurs gastronòmic. Endevinaràs què estàs menjant? Participa-
hi! Més informació a www.faceboo.com/elPallolReus/  
 
19.30 h, a la SALA MIQUEL VENTURA DEL CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre La Doctora Cuent en la Provenza , de 
Pilar de los Hielos. Organitza: Escola de Lletres. 
 
19.30 h, a la SALA D’ACTES DEL CENTRE DE LECTURA, cicle Skyline, poc conegut: “Beijing, més enllà de la ciutat prohibida”, a 
càrrec de Gerard Altaió, poeta i assagista. 
 
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 2016. Organitza: Associació Excursionista Catalunya 
de Reus.  
 
De 20.00 a 2.30 h, al CARRER DE SANT LLORENÇ, mercadet d’intercanvi i festa-concert, per quart any consecutiu dins el 
programa de la Festa Major de Sant Pere, amb el show de DJ Pantoja, concert amb Sardina’s Golden Rule (soul, funk i 
rock) i sessió musical amb Mandrilia Selectors.  
 
20.30 h, al CLAUSTRE DE L’INSTITUT SALVADOR VILASECA, Vermusic amb Xavier Pié & MACC. Presentació del seu nou 
treball discogràfic Connexions, dins el cicle de concerts en espais singulars. 
 
20.30 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, projecció de Casablanca , dins del cicle del Cineclub. 
 
22.00 h, al CAMPANAR, concert de gralles. Per cinquè any consecutiu, 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 17 
LA DIADA CASTELLERA DE SANT PERE, ELS GEGANTS I ELS BOUS DE FOC 
De 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.30 h, a l’atri de Sant Sebastià, a la PLAÇA DEL CASTELL, l’Ou com Balla. 
 
10.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, ballades de la Mulassa petita, els Gegants petits i l’Àliga petita per a tots els 
infants. 
 
A partir de les 11.00 h, a la PLAÇA DE LA FARINERA, 25è aniversari del Ball de Prims. Demostració dels balls 
tradicionals, on podreu aprendre les danses del seguici de la Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus.  A les 12.00 
h, tallers de manualitats i vermut musical. 
 
11.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, vermut d’obra del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona i visita a la Biblioteca 
Pere Anguera a càrrec de Joan Tous. 
 
11.30 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, Coleta  –  rara  niña  poeta , un contacontes teatralitzat a partir de l’obra de Gloria 
Fuertes, a càrrec de la companyia Expresa T. Preu: 3 € (socis, menors de 7 anys, presentant la Targeta Jove de 
l’Ajuntament, el carnet d’alumne del CNL o el de participant al Voluntariat per la Llengua o soci de FANOC), 5 € general. 
 
12.00 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL, Toc de Festa, que anuncia la vigília de la festivitat de Corpus. 
 



12.00 h, a l’INSTITUT PERE MATA, vermut cultural/ visita teatralitzada, concert i vermut. Més informació al final del 
programa. 
 
De 12.00 a 3 de la matinada, al PARC DE SANT JORDI, Pròlek, jornada ludicofestiva cultural, amb jocs tradicionals, 
animació infantil, concerts, diversos DJ, swing, espectacles, graffitis, decoració.... 
 
De 12.00 a 15.00 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. 
 
De 15.30 a 18.30 h, al CENTRE VILLABLANCA, VI Festa de Sant Joan de Villablanca. VI Festa de les Famílies per 
celebrar el 20è aniversari de les residències Mestral i Garbí, amb berenar amenitzat pel duet Almas Gemelas. També es 
podrà visitar l’exposició d’artesania del centre.  
 
De 16.00 a 21.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, exposició de vehicles descapotables d’inici del segle XX fins als 
anys setanta. Organitza: Grup d’Aficionats als Vehicles d’Època GAVE Reus. 
 
17.30 h, al CARRER DE LA FONT, a l’establiment El Portal de Catalunya, Pintem els gegants amb Familyxic, un nou 
espai per a famílies amb xics petitons, on podreu dibuixar els gegants amb els més petits de casa. Organitza: Familyxic. 
 
18.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Diada Castellera de Sant Pere, amb els Castellers de la Vila de Gràcia, els 
Castellers de Sant Cugat i la colla amfitriona.  
 
18.30 h, pels CARRERS DEL NUCLI ANTIC, cercavila del Canó de les Festes. Pólvora, música i sàtira per convidar a la 
festa. 
 
18.30 h, des de la PLAÇA DEL DR. SABATER i pel centre de la ciutat, cercavila de la Banda Verge de Misericòrdia. 
Recorregut: plaça del Dr. Sabater, carrer de Sant Joan, raval de Jesús i tomb de ravals fins a la plaça de Prim, on tindrà 
lloc l’exhibició de lluïment. 
 
20.30 h, al TEATRE FORTUNY, Artis Dansa , festival de final de curs de l’Escola Artis-Fraga.  
 
20.30 h, des del CAMPANARET, cercavila dels Bous de Foc, amb la participació dels Bous i la Vedella de Foc, que 
passarà pel carrer de Llovera, plaça de Prim, carrer de Monterols i plaça del Mercadal. 
 
Cap a les 20.30 h, un cop finalitzada la Diada Castellera, a la PLAÇA DEL MERCADAL, ballades de la Mulassa i dels 
Gegants amb l’acompanyament musical de gralla i metall. 
 
21.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, actuació dels Bous de Foc i la Vedella de Foc, un acte de bèsties festives amb 
pirotècnia que permeten, en les seves evolucions a la plaça, el joc, ruixant d’espurnes el públic que les envolta. Per 
finalitzar l’acte encesa conjunta amb la col·laboració del públic amb bengales infantils, que es repartiran abans de 
l’encesa. 
 
 
DIUMENGE 18 
LA PROFESSÓ DE CORPUS 
8.00 h, des del MAS IGLESIAS, Bici-pícnic a la vil·la romana de Centcelles per descobrir el tresor que amaga la cúpula 
d’aquest monument emblemàtic del món romà. El camí fins a Constantí amaga alguna sorpresa... Agafeu els llums! A 
partir dels 12 anys. Donatiu: 5 €, gratuït per als associats de BiciCamp (inclou l’entrada al museu). Inscripció limitada a 30 
persones. Organitza: BiciCamp. 
 
De 9.00 a 10.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, concentració i posterior sortida del XXI Ral·li de Cotxes Històrics Costa 
Daurada. Organitza: Biela Club 600 Clàssics Històrics de Reus. 
 
10.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa, que anuncia la sortida dels Gegants des de l’Ajuntament per recórrer els 
carrers de la ciutat. 
 
De 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.30 h, a l’atri de Sant Sebastià, a la PLAÇA DEL CASTELL, l’Ou com Balla. 
 
12.00 h, al RESTAURANT CAPSA GAUDÍ, electrovermut de Reus. Reserves a Casa Coder, Capsa Gaudí i web 
d’electrovermut de Reus. 
 
12.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, celebració de la missa. 
 
17.00 h, al TEATRE FORTUNY, Artis Dansa , festival de final de curs de l’Escola Artis-Fraga. 



 
18.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, ofici religiós, celebració de la missa. 
 
18.45 h, des de l’AJUNTAMENT, anada dels Nanos, la Mulassa, els Gegants i l’Àliga a la professó de Corpus. 
 
19.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, estrena del musical Annie, a càrrec del grup de teatre Arrelats, amb 
l’acompanyament musical de l’orquestra Símfim d’Arrelats. Preu: socis 6 €, general 8 €.  
 
19.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 56è Concurs de Colles Sardanistes. Enguany puntuable per a les colles grans i 
repesca per a colles de veterans per al Campionat de Catalunya, i puntuable per a les colles d’alevins, infantils, juvenils, 
grans i veterans per al Campionat Territorial de les Comarques Tarragonines i Lliure. Al final, sardanes per al públic. 
Organitza i coordina: Patronat Sardanista de Reus, amb l’actuació de La Principal de Tarragona.  
 
19.30 h, a la PORTA DE LA PRIORAL, ball solemne curt de l’Àliga. Tot seguit, PROFESSÓ DE CORPUS. Toc General de 
Festa. Professó encapçalada pels Nanos, la Mulassa, els Gegants i l’Àliga. Precediran el seguici religiós amb la creu 
processional els representants de les confraries amb els penons i estendards, els nens i nenes que fan la primera 
comunió, l’escolania i la capella de cantors, el Santíssim sota tàlem, els vicaris i rectors de les parròquies i el prior. 
Tancaran la professó els fidels, cantant himnes eucarístics. En diferents indrets del recorregut es podran veure catifes de 
flors. 
 
Recorregut: plaça de Sant Pere, carrer del Fossar Vell, raval de Sant Pere, carrer de Sant Pere Apòstol, 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, plaça del Mercadal, carrer Major i plaça de Sant Pere. 
 
20.30 h, al TEATRE FORTUNY, Danses Urbanes, festival de final  de curs de l’Escola Artis-Fraga. 
 
20.45 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, fi de la festivitat de Corpus amb les darreres ballades dels Nanos, la Mulassa, 
els Gegants i l’Àliga. 
 
 

DILLUNS 19 
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Club de lectura de poesia. Palau i Fabre: Poemes de 
l’Alquimista . 
 
19.00 h, a la SALA D’ACTES DEL CENTRE DE LECTURA, projecció de Sulawesi: l’ànima  del búfa l, presentat per Santi 
Nogués. Illa de Sulawesi, Tana Toraja i els espectaculars enterraments, entorn cultural, confessió cristiana amb arrels 
animistes, funerals toradja, els tongkonans. 
 
20.00 h, des del CARRER DE LA FONT, visita guiada Bruixes a  Reus: la  condemna  de Malet. Ans Educació ens proposa 
un itinerari pels espais més significatius del Reus medieval, on es podrà descobrir la vida de les bruixes reusenques i les 
seves pràctiques secretes. Cada dia fins al 21 de juny. Preu: 3 €, menors de 10 anys gratuït. Imprescindible reserva prèvia 
a rutes@anseducacio.cat o al 676 896 409. Més informació a www.anseducacio.cat.  
 
DIMARTS 20 
18.00 h, a l’ARXIU MUNICIPAL, presentació del "Fons de la Banda de Música ciutat de Reus", amb la presència de 
Marta Grassot, musicòloga i arxivera, responsable del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. 
 
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Club de lectura B: Sortir a  robar cava lls, de Per 
Petterson. 
 
 
 

DIMECRES 21 
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Club de lectura A: Manual per a  dones de fer feines, 
de Lucia Berlin. 
 
18.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, Club de lectura Peter Terrin: El vig ilant. 
 
18.30 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, presentació del Ball de Marcos Vicente. El ball, amb referències del segle 
XIX i principi del XX, explica la història d’un entremaliat pirata que, després de mil malifetes, abandona la vida 
delictiva. El ball està interpretat per una vintenta d’alumnes de cinquè de Primària de l’Escola La Vitxeta, amb 
l’acompanyament musical dels alumnes de segon d’ESO de l’Institut Pi del Burgar.  
 
19.30 h, a la SALA D’ACTES EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, cineclub: Les deux ang la ises et le 



continent. Director: François Truffaut. França, 1971, VO. 
 
21.00 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major. Podeu consultar les activitats a www.barraquesreus.cat. 
 
 

DIJOUS 22 
L’ASSAIG DEL SEGUICI 

Els dies 22, 23, 26, 27 i 28 de juny, al CASAL TASTALAFESTA! Tallers al Museu de la plaça de la Llibertat 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. 
 
13.30 h, al CASAL CÍVIC REUS – LA RAMBLA (riera d’Aragó 11), III 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”. 
 
16.00 h, a l’HOSPITAL DE SANT JOAN, visita del Campi, la mascota de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, al centre, 
on repartirà joguines entre els nens i nenes hospitalitzats. Les joguines repartides seran les que es van recollir a la Gala 
Solidària organitzada per la FAVR el novembre de 2016 al Teatre Fortuny. 
 
17.30 h, a la SALA HORTENSI GÜELL DEL CENTRE DE LECTURA, primer cicle divulgatiu aula Mèmora: “Mindfulness, atenció 
plena”. Treballar i prendre consciència d’una mateix i afrontar allò que ens provoca malestar. 
 
19.00 h, a l’ARXIU MUNICIPAL, presentació de llibre Els arxius, la  clau de volta  de la  Transparència , a càrrec de Joan 
Pérez Ventayol. 
 
19.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, Comèdia  musical, festival de final de curs de l’Escola Artis-Fraga. 
 
19.30 h, a la SALA D’ACTES DEL CENTRE DE LECTURA, xerrada de cloenda del cicle de cinema François Truffaut, a càrrec de 
Juan Manuel, membre del Cineclub de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
 
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. Obert a tothom.  
 
21.00 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major. Concert dels tres grups finalistes del concurs Reussona 2017, 
20è Concurs de Música Jove. Podeu consultar les activitats a www.barraquesreus.cat.  
 
 

DIVENDRES 23 
EL FOC DE SANT JOAN 

17.30 h, al SANTUARI DE MISERICÒRDIA, recepció del Foc del Canigó i homenatge a la senyera. Per 44a vegada, el 
Patronat Sardanista iniciarà el primer recorregut de la torxa de la flama des del santuari. 
 
17.45 h, des del CARRER DEL CAMÍ DE TARRAGONA, inici del recorregut del Foc del Canigó, portat amb relleus pels nens i 
nenes de l’escola Joan Rebull, que recorreran el tomb de ravals fins a la plaça de la Llibertat. Recorregut: riera d’Aragó, 
plaça de la Puríssima Sang, plaça de Catalunya, raval de Santa Anna, carrer de Salvador Espriu, carrer de l’Amargura i 
plaça de la Llibertat. 
 
18.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, arribada del Foc del Canigó i encesa del peveter. Acte seguit els alumnes i 
públic podran 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 Bravium Teatre, 
lliurada enguany per Carme Bigorra, Maria Josep Salvadó, Marc Díez (autors de Les aventures d’en Peret Ganxet) i el capgròs 
Peret Ganxet. Acte seguit, a la PLAÇA DE SANT PERE, En Peret Ganxet et convida a Menjablanc!, tast de menjablanc 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.  
 
21.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, encesa de la foguera de Sant Joan, lectura del missatge i encesa de la foguera a 
càrrec de Xavier Llastarri Verdeny, president del Club de Futbol Reus, tot recordant la feina feta en el club i el seu caràcter 
coneixedor dels àmbits de ciutat.  



 
21.00 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major. Amb els grups convidats John Cor, Ariel Santamaria, Smoking 
Souls i Atupa. A les 00.00 h, encesa de la Vedella de Foc amb motiu de la revetlla de Sant Joan. Podeu consultar les 
activitats a www.barraquesreus.cat. 
 
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. 
 
 

DISSABTE 24  
EL PREGÓ 

11.30 h, RUTA REUS, BRESSOL DEL VERMUT, vermut cultural. Més informació al final del programa. 
 
12.00 h, a l’INSTITUT PERE MATA, vermut cultural / visita teatralitzada, concert i vermut. Més informació al final del 
programa. 
 
De 12.00 a 17.00 h, al CARRER DEL FOSSAR VELL, vermut amb la música en directe de The Feos Experience, banda de 
dixie de la zona del Baix Camp. Si us animeu, també us podeu quedar a dinar. Preu: 2 €. Organitza: Entre Molles. 
 
16.30 h, al REUS DEPORTIU, torneig de Ràpides Reus Deportiu - Festa Major de Sant Pere. Torneig de partides ràpides 
d’escacs. Organitza: Secció d’Escacs del Reus Deportiu. 
 
18.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, espectacle de titelles amb La  veritable història  dels tres porquets, a càrrec 
de la Cia. Xip Xap. Descobrirem que el porquet més petit era una porqueta, que volia viatjar en moto i ser arquitecta! 
Un espectacle on aprendrem paraules en una llengua nova, cantarem cançons i potser, fins i tot, les ballarem. Per cert, 
com es diu en anglès: “Bufaré, bufaré i la casa et volaré!”?  
 
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 de la ciutat, 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 de Montse Llussà i Masdéu, 
comunicadora reusenca. En finalitzar, lliurament del Tro de Festa 2017. Durant el pregó es repartirà la postal de la Festa 
Major, número 38, protagonitzada en aquesta ocasió per la Tronada. 
 
Quan acabi el pregó, la pregonera 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, la pregonera 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.  
 
A les 21.00 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major. Amb Segonamà, Xeic!, Auxili i Crim. Podeu 
consultar les activitats a www.barraquesreus.cat. 
 
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.  
 
22.00 h, a LA PALMA, XIX Trobada d’Havaneres, amb l’actuació dels grups de la ciutat Balandra i Sons de Mar. 



Degustació de rom cremat per a tothom.  
 
 

DIUMENGE 25 

De 10.00 a 14.00 h, al GAUDÍ CENTRE, jornada de portes obertes per a tots els ciutadans, amb motiu de l’aniversari 
del naixement d’Antoni Gaudí i del desè aniversari del Gaudí Centre. Els visitants podran gaudir d’una visita lliure i 
gaudir d’espais amenitzats.  
 
D’11.00 a 13.00 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. 
 
12.00 h, a l’INSTITUT PERE MATA, vermut cultural / visita teatralitzada, concert i vermut. Més informació al final del 
programa. 
 
De 12.00 a 16.00 h, a la PLAÇA DE DAVID CONSTANTÍ, vermut musical amb el grup de rock, funk i soul Sardina’s 
Golden Rule, amb el sorteig d’entrades per a la Boat Party per col·laborar amb Proactiva Open Arms. Organitza: Blondie 
Bar. 
 
13.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb Tamborino So Obstinat, una atrevida proposta que manté 
l’essència del flabiol i tamborí amb la potència afegida del filtre electrònic. Però el seu projecte va més enllà... i ni ells 
mateixos saben fins on arribaran... Col·labora: Vermuts Miró i Patates Laurie. 
 
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, màgia amb el mag Albert. Albert Illusionist és el seu darrer espectacle de 
màgia musical amb grans Il·lusions per a tots el públics. El seu ritme dinàmic i elegant amb una posada en escena molt 
visual us deixaran bocabadats, on el ritme, el dinamisme en la presentació de jocs de màgia escènica i de grans 
il·lusions, executats sempre amb una exquisida elegància i certes llicències de comicitat, us sorprendrà!  
 
19.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, teatre amb TOC TOC, a càrrec de la companyia de teatre Peres i Ous. Set personatges 
amb trastorn obsessiu compulsiu (TOC) coincideixen a la consulta d’una eminència en psiquiatria amb l’objectiu de 
resoldre els seus problemes... Preu: socis 6 €, general 8 €.  
 
19.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Correbars del Bou, amb  el Ball de Gitanes de la Selva del Camp, els Nanos de 
Reus i la Vaca Canaleta d’Almoster, amb l’acompanyament musical de Bandsonats, que anirà per la plaça del Mercadal, 
carrer de les Galanes, plaça de Catalunya, carrer de Vallroquetes, plaça de la Farinera, carrer d’en Vilar (antic carrer del 
Bou), carrer de Rosich i carrer de Martí Napolità.  
 
19.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, concert a càrrec de l’Orquestra La Principal de la Bisbal, que ens oferirà un ampli 
ventall de peces clàssiques i un gran espectacle.  
 
20.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, concert a càrrec del Cor Mestral. Música variada, de diferents estils i èpoques. 
 
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. Amb la col·laboració de DOP Siurana.  
 
21.00 h, a la PLAÇA DE LA FARINERA, final del Correbars amb la Festa de les Banyes, amb el DJ San Vinilo, que ens 
oferirà funky, soul i molt de ritme. 
 
22.30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, ball de gala amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal.  
 
 

DILLUNS 26 
ELS CÓSSOS 

11.00 h, al GAUDÍ CENTRE, Itinerari de descoberta del Gaudí Centre. Visita pensada perquè cada família faci la seva 
pròpia visita d’una manera diferent, amena i participativa. La visita acaba amb un taller. Preu: 4 €. Places limitades. Cal 
reserva prèvia a www.reuspromocio.cat i al 977 010 670. 
 
13.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb Landry i l’Orquestra Gitana. La rumba catalana clàssica, en 
català i amb músics que han format part de les bandes de Peret i Gato Pérez; aquesta és la millor manera de definir el 
genuí grup gitano de rumba catalana. Rumba original liderada pel paio Landry, conegut pel projecte infantil Landry el 
Rumbero, que ens porta una mostra honesta i participativa del ritme gitano de Catalunya. Col·labora: Vermuts Miró i 
Patates Laurie. 



 
18.00 h, a la SALA D’ACTES DEL CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre La  sombra  de un desastre, de Luis Bolivar 
Troya, a càrrec d’Andreu Lascorz, president de l’ARCCI. Editorial CHiado. 
 
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 l’AMPA Escola Nostra Senyora del Mar. 
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, animació infantil amb la Tresca i la Verdesca i l’espectacle musical Zum . 
Tres virtuoses abelles ens faran cantar i ballar de valent amb la seva música en directe! 
 
19.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, els Cóssos, sisè 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 D’ACTES EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre Per a  defensar la  
democràcia ... Referèndum!!!, de Pau Miserachs. Organitza: Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques. Editorial 
Llibres de l’Índex.  
 
20.00 h, al CENTRE DE LECTURA, concert Jazz i standards amb el Cor Cal·líope i el Trio Donetz. 
 
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. Amb la col·laboració de DOP Siurana.  
 
22.30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, humor, màgia, ball i música a La Revista. Enguany, amb l’espectacle La  cata lana ,  
presentat i dinamitzat per la show woman Maite Carreras, amb l’humor de Joan Pera, la màgia del Mag Fèlix i el Ballet 
Glamour, que ens transportaran a un viatge pels millors musicals. Dues hores d’espectacle per a totes les edats amb 
artistes de casa nostra.  
 
22.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, ball de gralles a càrrec de Ganxets, Grallers del Baix Camp 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 Gitanes, pel seu 35è aniversari. 
Passarà 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. 
Organitza: Colla Gegantera i CRAC. 
 
 
DIMARTS 27 – LA FESTA MAJOR PETITA 

De 10.30 a 13.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, Xics del Xurrac. A Tombs Creatius tenim colla castellera pròpia: 
Xics del Xurrac, la primera colla castellera que neix en una fusteria! Necessitem públic, com tu, per fer pinya amb ganes 
de jugar i ser protagonistes a l’hora de donar ànima als nostres “xics”, compartint els valors castellers… Valor, seny, 
equilibri, força… La nostra colla castellera és de fusta! On convidem tothom a jugar i ser per un dia un “xurrac” dels 
nostres. T’animes a jugar a castellers? Ens veiem a la plaça! 

 
11.00 h, al GAUDÍ CENTRE, Itinerari de descoberta del Gaudí Centre. Visita pensada perquè cada família faci la seva 
pròpia visita d’una manera diferent, amena i participativa. La visita acaba amb un taller. Preu: 4 €. Places limitades. Cal 
reserva prèvia a www.reuspromocio.cat i al 977 010 670. 
 
13.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb 2princesesbarbudes. Podríem dir que una princesa canta i que 
un barbut hi posa els micròfons. I també podríem dir que una barbuda dibuixa i un príncep toca els acords. Un barbut 
que és princesa i una princesa que és barbuda, això sí que és veritat. Entre guitarres roses, maraques-granota i 
trompetes plasticoses, hi trobareu Marc Marcé i Helena Casas fent música pop per a tota la família amb instruments de 
joguina. Col·labora: Vermuts Miró i Patates Laurie. 
 



De 17.00 a 20.00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, Xics del Xurrac. A Tombs Creatius tenim colla castellera pròpia: 
Xics del Xurrac, la primera colla castellera que neix en una fusteria! Necessitem públic, com tu, per fer pinya amb ganes 
de jugar i ser protagonistes a l’hora de donar ànima als nostres “xics”, compartint els valors castellers… Valor, seny, 
equilibri, força… La nostra colla castellera és de fusta! On convidem tothom a jugar i ser per un dia un “xurrac” dels 
nostres. T’animes a jugar a castellers? Ens veiem a la plaça! 

 
18.00 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, Tronada. Enguany, per primera vegada, la Festa Major Petita comptarà amb 
una tronada dedicada a la quitxalla de la ciutat. Seguidament, 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, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Club de lectura italiana: No está  solo, de Sandrome 
Dazieri. 
 
18.30 h, al balcó de la CASA RULL, penjada de la bandera de l’arc de Sant Martí amb motiu del Dia Internacional de 
l’Alliberament Homosexual. 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 de Festa Major 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 
19.00 h a la plaça Sant Miquel, a les 19.45 h al carrer de Martí Napolità, a les 21.00 h carrer del Vidre i a les 21.45 h al 
Jardí de la Casa Rull, a les Varietées de Sant Pericu.  
 
19.30 h, a la SALA D’ACTES DEL CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre La  caixa  negra , de Marc Pons. 
 
A les 20.15 h, a la PLAÇA DE LA FARINERA, actuació del ball parlat complet del Ball de Marcos Vicente, presentat pel 
Ball de Dames i Vells. 
 
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. Amb la col·laboració de DOP Siurana.  
  
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-Fraga, 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: soul, gòspel, pop, rock, 
merengue... Una banda de músics i l’Orfeó junts per fer festa i no parar de ballar. Un recull de ritmes que serà 
impossible resistir-se a moure l’esquelet. Organitza: el Bou de Reus, amb la col·laboració d’Arròs Montsià, Casa Borrull, 
Cal Pere Fruites i Verdures, Forn Cabré i De Müller. 
 
23.30 h, al FOSSAR VELL, als peus del campanar, quart descens celestial d’un fill il·lustre de la ciutat per començar El 
Tomet de Sant Ganxet. Una cercavila plena de sorpreses que acabarà amb un gran concert de festa major! No t’oblidis 
el mocador! Pi, pi, pi, pi! Tarirí... taritotero... Organitza: Tronats de Reus. 
 
 

DIMECRES 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.  
 



11.00 h, al GAUDÍ CENTRE, Itinerari de descoberta del Gaudí Centre. Visita pensada perquè cada família faci la seva 
pròpia visita d’una manera diferent, amena i participativa. La visita acaba amb un taller. Preu: 4 €. Places limitades. Cal 
reserva prèvia a www.reuspromocio.cat i al 977 010 670. 
 
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.  

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, 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, a les 19.00 h a les Peixateries Velles i a les 19.30 h a la plaça del Castell. 
 
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.  
 
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, l’alcalde de Falset (el Priorat), Sr. Jaume Domènech i Jordà. 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, antigament, el 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 ja rdineres 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 l’Orquestra Centauro. Gran qualitat musical i 
tècnica, amb una posada en escena espectacular. Una proposta musical de gran qualitat, rica en estils i variada de 
repertori.  
 
24.00 h, a la PLAÇA D’ANTON BORRELL, revetlla jove amb All i Oli i De noche. Un espectacle ple de música, festa i 
molt de ritme. Música per no parar de ballar durant tota la nit!  
 
24.00 h, a LA PALMA, 26a Nit de Marxa.  
 



24.00 h, al PASSEIG DE MATA, revetlla Gresca! Open Air Especial Sant Pere’17. Vine i gaudeix de la millor música i 
ambient a l’aire lliure. Organitza: La Fábrica i Bella Itàlia. 
 
24.00 h, al PARC DEL CARRER DE SANT JOAQUIM, revetlla amb l’Electrovermut de Reus.  
 
 

DIJOUS 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. Enguany la decoració de 
flors naturals anirà a càrrec de la Floristeria Punt Verd. 
 
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. 
 
18.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, solemne missa concelebrada, presidida per l’arquebisbe Jaume Pujol Balcells, 
assistit per la Comunitat de Preveres de la ciutat, 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, 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, carretillada de 
Sant Pere a càrrec del Ball de Diables i mostra piromusical, que posarà punt i final a la festa de Sant Pere d’enguany. 



 
 

DIVENDRES 30 

20.00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, La  Birració del Pecat. Sopar popular i activitat musical amb diversos DJ per 
recollir fons per a la realització del Griu, la nova bèstia de foc. Organitza: Associació Cultural Els Fogonaires de Reus. 
 
20.30 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, projecció d’El ha lcón maltés, dins del cicle del Cineclub. 
 
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. 
 
21.00 h, al PAVELLÓ DELS DISTINGITS DE L’INSTITUT PERE MATA, Una nit de musical, amb Àngels Gonyalons, dins el 
Festival de les Arts de Reus. Espectacle de pagament. Més informació al 977 010 200. 
 
21.00 h, al TEATRE BARTRINA, taller de teatre Peces, a partir de textos de la Companyia T de Teatre. Adaptació a partir 
de fragments de Cria tures, Delicades i Petits contes misòg ins. Escola de Teatre, alumnes de 3r d’Interpretació i 4t 
d’Especialització. 
 
21.30 h, al CENTRE D’ART CAL MASSÓ, concert de música clàssica a càrrec del Cor Dacapo, que ens oferirà un repertori 
per a cor a  capella  format per autors escandinaus i que han rebut influència de la tradició musical europea del segle 
XIX. Preu: taquilla inversa. 
 
 
JULIOL 
DISSABTE 1 
A partir de les 9.00 h, a les INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE MAS TALLAPEDRA, VI Torneig de Futbol 7 Federació de 
Penyes Barcelonistes Tarragona Nord, de categories aleví i benjamí. A la tarda, semifinals i finals, i a les 19.00 h, 
aproximadament, entrega de trofeus. 
 
9.00 h, des del PARC DEL TRENET, Vine al pantà amb bici, tradicional anada de l’Associació Blancafort al pantà de 
Riudecanyes. A partir de 12 anys. Inscripció limitada a 50 persones. Organitza: Associació de Veïns Blancafort. Col·labora: 
BiciCamp.  
 
12.00 h, a l’INSTITUT PERE MATA, vermut cultural / visita teatralitzada, concert i vermut. Més informació al final del 
programa. 
 
19.45 h, a la PRIORAL DE SANT PERE I EL CAMPANAR, ruta enigmàtica 8versió nocturna). Més informació al final del 
programa. 
 
21.00 h, al TEATRE FORTUNY, Concert de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, dirigida per Manel Valdivieso. 
 
21.00 h, al PAVELLÓ DELS DISTINGITS DE L’INSTITUT PERE MATA, Madame Bovary, amb Belén Fabra i direcció d’Ángel 
Alonso, dins el Festival de les Arts de Reus. Espectacle de pagament. Més informació al 977 010 200. 
 
 

DIUMENGE 2 
D’11.00 a 13.00 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 12.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, vermut dels anys vuitanta.  Fes el vermut a la plaça i, si et ve de 
gust, queda-t’hi a dinar. Organitza: Casa Coder i Déu n’hi do. 
 
A partir de les 17.00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, Concurs de Festa Major. Activitat multidinàmica per conèixer 
millor la nostra festa amb preguntes i proves. Activitat oberta a tothom i en equips. Organitza: AE La Mulassa i Coordinadora 
de Danses Tradicionals de Reus. 
 
18.00 h, al TEATRE BARTRINA, concert de la Banda Simfònica de Reus, amb Els nostres solistes i Kerkrade. Presentació 
de solistes del grup i del programa que la banda portarà al concurs del Festival WMC de Kerkrade (Holanda), el 30 de 
juliol. 
 
18.30 h, a la URBANITZACIÓ BLANCAFORT, IX Mostra d’Elements Festius. Cercavila amb la participació dels gegants de 
Móra d’Ebre, els capgrossos de Montbrió, els gegantons de Bellpuig, els gegants de Duesaigües, la geganta Pastoreta de 
La Salle, el gegant Primet de la Colla Els Fènix, els nanos d’Obrim Somriures, la Cucafera de l’escola Els Ganxets i els 
nanos de Blancafort. Cercavila de tots els grups i berenar. 



 
ALTRES ACTIVITATS 
Diumenge 11 de juny, a les 11 h; i diumenge 12 de juny, a les 20 h  
Al TEATRE BRAVIUM, 7a Mostra dels alumnes del taller de teatre "Tots els dilluns del món". La companyia reusenca de 
teatre Les Artistes Locals ha organitzat, del 17 de febrer al 13 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 11 de juny, d’11 a 13 h 
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 €. 
 
Dissabtes 10 i 17 de juny, a les 12.00, 17.00 i 18.00 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.   
 
Del 19 al 21 de juny  

20.00 h, des del CARRER DE LA FONT, visita guiada Bruixes a  Reus: la  condemna  de Malet. Ans Educació ens proposa 
un itinerari pels espais més significatius del Reus medieval, on es podrà descobrir la vida de les bruixes reusenques i les 
seves pràctiques secretes. Cada dia fins al 21 de juny. Preu: 3 €, menors de 10 anys gratuït. Imprescindible reserva prèvia 
a rutes@anseducacio.cat o al 676 896 409. Més informació a www.anseducacio.cat.  
 
Del 19 al 30 de juny 
Inscripcions al concurs de cuina La Palma Xef. Inscripcions i més informació a www.joventutreus.cat. 
 
Dissabtes 17 i 24 de juny i 1 de juliol i diumenge 25 de juny  
12.00 h, a l’INSTITUT PERE MATA. Vermut cultural / visita teatralitzada, concert i vermut. Una visita a una època i a un 
espai emblemàtic del modernisme, l’Institut Pere Mata, de Domènech i Montaner. Un lloc que explica com cap altre 
l’esperit emprenedor de Reus, segons ciutat de Catalunya i bressol del vermut. Una deliciosa experiència que, després 
de la teatralització i el petit concert al saló, ens portarà als jardins del pavelló per degustar un bon Vermut Miró... 
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 22, 23, 26, 27 i 28 de juny, al CASAL TASTALAFESTA! Tallers al Museu de la plaça de la Llibertat 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 24 de juny 
11.30 h, a la 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. 
 
Dilluns 26, dimarts 27 i dimecres 28 
11.00 h, al GAUDÍ CENTRE, Itinerari de descoberta del Gaudí Centre. Visita pensada perquè cada família faci la seva 
pròpia visita d’una manera diferent, amena i participativa. La visita acaba amb un taller. Preu: 4 €. Places limitades. Cal 
reserva prèvia a www.reuspromocio.cat i al 977 010 670. 
 
Del 30 de juny al 9 de juliol 
FAR, Festival de les Arts de Reus 
 
Dissabte 1 de juliol  
19.45 h, a la PRIORAL DE SANT PERE I EL CAMPANAR, Ruta enigmàtica. Amb l’ajut de maquetes, reproduccions i 
imatges descobrirem la prioral i el campanar, la seva estructura i arquitectura gòtica i alguns dels seus racons més 
amagats. Imprescindible reserva prèvia on line a: www.codoleducacio.com +info: tel. 977 327 362. 
 
Del 6 al 15 de juliol 
27è 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 13.00 i de 16.30 a 18.30 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 Gaudí Centre 
De dilluns a dissabte laborables, de 10.00 a 20.00 h, i diumenge i festius, de 10.00 a 14.00 h. Visita el centre 
d'interpretació dedicat a l'arquitecte Gaudí i descobreix 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).  
 
Del 15 de juny al 15 de setembre 
Visites a la Casa Navàs 
Els dimarts, dijous i dissabtes a les 10.30, 11.30 i 12.30 h. Obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, és, per la 
seva singularitat, un dels millors exemples del modernisme d’alt nivell europeu. Es conserva pràcticament intacta. 
Imprescindible reserva prèvia a l’Oficina de Turisme, www.reuspromocio.cat. Preu: 10 €.  
 
 
 
EXPOSICIONS 
A partir del 20 de maig 
Museu de Reus, espai plaça de la Llibertat 
“Ara toca festa!“ 
De dimarts a dissabte, 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h 
Tancat el 24 i 29 de juny  
Entrada gratuïta del 20 de juny a l’1 de juliol 
 
Del 9 al 16 de juny  
Arxiu Municipal de Reus 
"La meva visita a l'Arxiu de Reus" 
Exposició dels dibuixos dels nens i nenes de les escoles que han visitat l'Arxiu durant aquest curs. 
 
Del 10 al 30 de juny 
Castell del Cambrer 
Exposició de les obres participants al Concurs de Cartells organitzat enguany entre tots els centres escolars de la ciutat 
De 10.00 a 13.30 i de 17.00 a 20.30 h 
 
Fins al 12 de juny 
Arxiu Municipal de Reus 
"Espais de memòria. L'Arxiu vist per un fotògraf: Ramon Cornadó" 
Exposició itinerant de la Diputació de Tarragona 
 
Fins al 17 de juny 
Biblioteca Pere Anguera 
Exposició dels treballs de final de curs de Batxillerat Artístic de l’Institut Gabriel Ferrater 
 
Del 15 de juny al 31 d’octubre 
Museu de Reus, espai plaça de la Llibertat 
“La festa sota el foc” 
De 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h  
Entrada gratuïta 
 
Del 19 al 30 de juny 
Biblioteca Xavier Amorós 
Exposició dels treballs dels cursos de l’Associació de Veïns Primer de Maig 
 
Fins al 30 de juny 
Vestíbul del Centre de Lectura 
“Lluís Domènech i Montaner i les bases de Manresa” 
 
Fins a l’1 de juliol 
Sala Fortuny del Centre de Lectura i Museu de Reus (espai raval de Santa Anna) 
“Un segle i mig de cultura a Reus i a Catalunya” 
Entrada gratuïta 
 



51è 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 15 d’octubre de 2017. Hi ha 700 euros en premis i trofeus per a cada un dels temes. 
Organitza: Colla Sardanista Rosa de Reus. Podeu consultar les bases a: http://webfacil.tinet.cat/rosareus 
 
 
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 tomaca ratllada i les herbes. Quan la tomaca estigui integrada al sofregit, tireu-hi la 
canyella i la farina i remeneu per repartir-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 condimenteu-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 actualment. 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 consultades 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. Molts 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 tomaca, herbes i vi ranci. D’altra banda, 
podem dir que les persones més grans encara anomenen 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 tradició quant a ingredients, però en forma d’estofat, és a dir, en lloc del tall 
sencer, es talla a daus, ja que és més repartidor. S’hi inclou l’arròs com a acompanyament per obtenir un plat complet. 
 
Que provi 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 
Married, coneguda per treballar amb receptes tradicionals, preparacions artesanals 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-lo, 
escalfant-lo i servint-lo. 
 
Preparació: obriu, oloreu i buideu el contingut 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. Removeu 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 Major, el bou i arròs, es podrà degustar als menús diaris de dinar o sopar dels 
establiments següents:  
 
3 d 9, c. de Rosich, 4. Tel. 977 34 44 70 



Bar Americà, raval de Robuster, 40. Tel. 977 754 144 
Bar Bon Mar, raval de Jesús, 18. Tel. 977 773 437 
Campus, c. de Sant Llorenç, 11. Tel. 977 319 553 
L’Absis, c. de la Mar, 30-32. Tel. 977 342 992 
La Glorieta del Castell, pl. del Castell, 2. Tel. 977 340 826 
Restaurant 158, av. dels Països Catalans, 158. Tel. 977 316 416 
Taverna Despertaferro, c. de Martí Napolità, 7. Tel. 977 323 280 
Triant, pl. 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 Fantasia de fruites (Plim) i vermut Miró 
de Reus, tot i que sempre està obert al toc personal de cadascú. Aquesta beguda s’assaboreix especialment en la 
Cercavila del Masclet i en diferents establiments durant tots els dies de la festa. 
 
 
ANIVERSARIS 

• El Drac – 25 anys 
• La Víbria – 10 anys 
• El Basilisc – 10 anys 
• Els Nanos – 70 anys del grup de Modest Gené, exposat a l’”Ara toca festa”, i de la parella de Xiquets d’El 

Ingenio 
• El Ball de Gitanes – 35 anys 
• El Ball de Prims – 25 anys de la incorporació al seguici i 35 anys de la recuperació 
• El Canó de les Festes – 15 anys 

 
 
Acompanyaments musicals 
El Ball de Diables, amb els tabalers de la colla 
El Ball de Pere Joan Barceló, amb La Patuleia (Cambrils) 
La Víbria, amb els dolçainers Tresmall (Vinaròs) 
El Drac, amb la Cobla Antiga del Camp 
El Basilisc, amb la Fanfarra de Torredembarra 
El Lleó, amb Metralla 
Els Nanos, amb Ganxets, grallers del Baix Camp 
La Mulassa, amb els 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 Aprendrevent 
El Ball de Galeres, amb els Ministrers de Reus 
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 Canya d’Or  
El Ball de Bastons de l’Esbart Santa Llúcia, 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 l’Aula de Sons 
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 Reial Congregació de la Puríssima Sang  
El tàlem de Sant Pere, a càrrec dels Cavallers del Sant Sepulcre de la Reial Congregació de la Puríssima 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 Ministrers 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 
La Cucafera, amb els grallers de l’Aula de Sons 
El Basilisc petit, amb els grallers Xarrups 
Els Nanos petits, amb Ganxets, grallers del Baix Camp 
La Mulasseta amb els grallers Xalocs 



Els Vitxets, els Moros i els Indis petits, amb els grallers Els Vinardells (Penedès) 
El Ball de Marcos Vicente, amb els flabiolaries del ball 
El Ball de Pastorets petit, amb Aprendrevent 
El Ball de Cercolets petit, amb els grallers Els Carreter (Lleida) 
El Ball de Prims petit, amb la cobla de tres quartans Bufalodre (Valls) 
El Ball de Valencians petit, amb els grallers Canya d’Or 
El Ball de Bastonets de l’Esbart Santa Llúcia, amb els grallers de la colla  
El Ball de Mossèn Joan de Vic petit, amb la mitja cobla dels Ministrers de Vilanova  
El Ball de Gitanes petit, 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 
L’Àliga petita, amb la Cobla del Pare Manyanet 
Tancarà el Seguici Petit la Banda Pere Manyanet 
Al balcó de l’Ajuntament farà presència el Consell d’Infants de Reus 
 
 
La Botiga de la Festa Major i punt d’informació  
Situada al Castell del Cambrer, hi trobareu programes, postals, cartells i tots els productes que són identificatius de la 
Festa Major de Reus: samarretes, carpetes, llapis, bolígrafs, gots reciclables, tasses, el llibre de la Festa Major, imants, el 
trencaclosques dels Gegants i Nanos i d’altres novetats... 
 
Horari:  
Del 10 al 30 de juny, de 10.00 a 13.30 i de 17.00 a 20.30 h  
 
La resta de l'any podeu trobar els productes 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  
www.festesreus.cat i www.reus.cat 
 
FESTA MAJOR SENSE COTXETS 
Aquesta Festa Major, porta els nens a tots els llocs. 
Si el vostre nen o nena és petit i encara el porteu amb cotxet, teniu la possibilitat de deixar el cotxet a partir de les 17 h 
a la plaça del Baluard; així tu i la teva família podreu passejar pels espais més concorreguts i no haver de patir per si 
passeu o no, però tindreu el cotxet a la vora per si l’heu d'utilitzar. Més informació a la Botiga de la Festa Major a partir 
del dia 13 de juny. Gaudir de la festa és responsabilitat de tots. 
 
REUS, LLIURE D'ACTITUDS SEXISTES I DISCRIMINATÒRIES 
Sant Pere sense sexisme  
#festessensesexime #SantPeresensesexisme 
 
Fes que aquesta festa major sigui per a tothom, fes que sigui una festa lliure de conductes sexistes i 
discriminatòries. 
 
Em vesteixo per a mi, no per a tu, per tant no siguis pesat. 
 
El meu cos és meu, jo decideixo qui em toca, per tant no siguis bavós. 
 
Les bromes sexistes no fan gràcia, per tant no siguis impertinent. 
 
Les floretes no són elogis, per tant no siguis insolent. 
 
No és no, per tant bona nit! 
 
Jo decideixo, per tant respecta'm! 
 
L’alcohol, les drogues o la nit no són excuses per fastiguejar la festa, fem pinya per una festa on tothom gaudeixi. 
 

Si veus o pateixes una agressió i/o discriminació busca qui et pugui ajudar 

 
 
 
 

Telèfons d’interès  
112 
Oficina d’Atenció a la Víctima  092 
SIAD 977 010 672 

 



 
 
 
 
Estimo com vull i qui vull,  
si dic sí, triem on;  
si dic no, bona nit! 
 
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 banderes, 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 acabat 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 pirotècnic. 
 
Per a les persones que hi vulgueu participar: 
1. Porteu roba de cotó, preferiblement vella, 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 pólvora mullada pot tenir efectes 
imprevisibles.  
 
5. No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no destorbeu cap de les persones 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 LA 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, a algun 
membre de l’organització. 
 
Indiqueu a les polseres el nom complet del nen o nena, el telèfon del pare, mare o tutor. 
 
Telèfons d’interès 
Guàrdia Urbana: 092 
Atenció centralitzada: 977 010 010 
 
AU Acte amb traducció simultània per a persones amb discapacitat auditiva 
AC Instal·lacions amb accessibilitat 
WC Lavabos adaptats 
R Acte amb espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda  
 
 
Aquest és el programa oficial de la Festa Major de Sant Pere 2017, elaborat i coordinat 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 2017. 
 
Edita: Institut Municipal d’Acció Cultural 
Cartell de la festa: obra guanyadora del Concurs de Cartells de Festa Major organitzat amb motiu de Reus Capital de la 
Cultura Catalana. Autor: Pol Garcia Olivé, de 6è d’ESO de l’Escola Maria Cortina 
Disseny de programes: OVNI 


