
FESTA MAJOR DE SANT PERE  
Reus, del 24 al 29 de juny de 2014 
 
Salutació de l’alcalde 
DIES DE FESTA MAJOR 
La Festa Major de Sant Pere és un esdeveniment ciutadà de primera magnitud 
a través del qual tots els reusencs i reusenques expressem la nostra identitat 
col·lectiva. Resultat de la suma de voluntats i esforços per mantenir vives les 
nostres tradicions i fer-les arrelar en les generacions més joves, la Festa Major 
és una experiència única que ens permet viure una dimensió de la ciutat plena 
de llums i de matisos, perceptible amb tots els sentits: des del gust de la coca 
amb cireres fins a l’olor de la pólvora que esclata amb la Tronada al Mercadal. 
 
Enguany, com cada any, la Festa Major combina els actes tradicionals amb 
algunes novetats destacades que marcaran l’agenda d’uns dies intensos, com la 
coincidència de la diada de Corpus amb els dies centrals de la celebració, o la 
Trobada de Diables amb Civader del 7 de juny, en què ens visitaran diables i 
diablesses d’Alforja, les Borges del Camp, Mataró i Sitges. Una nova edició de la 
Diada Castellera, l’ampliació del Seguici Petit amb la Cucafera Petita o la 
recuperació de nous elements de pirotècnia antiga són altres novetats que 
confirmen la capacitat de la nostra Festa Major de renovar-se des de la fidelitat 
a uns orígens que la fan única i singular. 
 
És per això que, en primer lloc, vull reconèixer la tasca continuada i valuosa de 
totes les entitats que afegeixen el seu esforç a una organització complexa que 
fa possible una agenda d’actes atractiva i oberta a tothom. I, en segon lloc, vull 
fer arribar a tots els reusencs i les reusenques la meva més sincera felicitació, 
tot convidant-vos a gaudir de la festa i a participar en els actes en honor del 
patró de la ciutat. 
 
Bona Festa Major! 
 
CARLES PELLICER PUNYED 
ALCALDE DE REUS 
 
Salutació del regidor de Cultura i Joventut 
Sant Pere ja és aquí! 
 
L'activitat cultural que sobresurt en el calendari del mes de juny a Reus és la 
festa major de Sant Pere. La gran celebració festiva dels reusencs és també una 
celebració de l’arribada de l’estiu. La ciutadania reusenca ja fa temps que ha 
decidit protagonitzar la festa major més que ser-ne espectadora, i per això Sant 
Pere ha esdevingut una gran trobada de nombrosos grups festius, entitats i 
col·lectius que aporten la seva dedicació i esforç a la ciutat. 
 
La festa de Sant Pere manté com sempre els actes més significatius i 
tradicionals a la programació, i a més s’enriqueix amb propostes que 
converteixen cada edició en especial. Aquest 2014 veurem colles de diables de 



fora tirant carretilles junt amb els nostres, coneixerem elements nous com la 
Cucafera Petita, podrem tornar a veure en processó el bust reliquiari de Sant 
Pere, restaurat recentment i que tornarà a lluir amb tot el seu esplendor, i 
molts esdeveniments que com veureu omplen aquest programa de festes. 
 
Aquest any, el cartell de la festa major de Sant Pere ha estat dissenyat per un 
dels artistes de més qualitat i originalitat de la nostra ciutat: Josep Maria Gort 
ens presenta un magnífic cartell que resumeix l’esperit de la nostra festa amb 
l’estil genial i creatiu que tant el caracteritza. 
 
Sant Pere, doncs, ja és aquí. És moment de gaudir de la festa i la cultura a 
l’aire lliure, de les revetlles, els capvespres i les nits d’estiu; de la trobada amb 
amics i familiars per compartir la celebració del solstici, que els reusencs tenim 
la fortuna de celebrar per partida doble amb Sant Joan i Sant Pere. Sortiu i viviu 
la festa: és tota vostra! 
 
JOAQUIM SORIO VELA 
REGIDOR DE CULTURA I JOVENTUT DE REUS 
 
El bust reliquiari de Sant Pere restaurat. 
 
El bust reliquiari de Sant Pere apòstol de plata, 1696-97, és obra de Francesc 
Via i va substituir una talla de fusta molt semblant de 1626 i retorna a la 
professó, després dels treballs de restauració portats a terme en els últims 
mesos pel Centre de Recuperació de Béns Mobles de la Generalitat de 
Catalunya, ubicat a Valldoreix (Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental). La 
peça, d’un alt valor patrimonial i simbòlic per a la ciutat, va sortir el passat 
mes de juny de 2013 per sotmetre-la a les tasques de recuperació i va tornar 
el passat 6 de maig. 
 
El procés de conservació-restauració ha consistit, un cop desmuntades totes 
les peces, en una neteja a fons amb productes adients. La part del bust s’ha 
netejat manualment, ja que la mà dreta, policromada, no es pot desmuntar. 
Tot seguit, s’han fet de nou totes les peces que faltaven, i a la vegada s’ha 
estudiat quin tipus de peça s’havia de construir per aguantar la part malmesa. 
S’ha optat per dur a terme una peça més resistent i a mida per encabir-hi la 
mà, i que a la vegada quedés enroscada al bust. S’han soldat les dues 
fractures de la màniga i s’ha reforçat internament per aguantar tot el pes de 
la mà i evitar així qualsevol moviment. La peanya també s’ha reforçat amb 
una estructura interna de fusta per evitar el fimbrament de la placa de la 
peanya i el moviment de tot el bust. Per acabar el procés, s’ha donat una 
capa de protecció a tota la peça per evitar l’oxidació de la plata i el seu 
ennegriment i s’han muntat de nou totes les peces. 
 
Aquesta restauració ha estat possible gràcies als Serveis Territorials de Cultura 
de la generalitat a Tarragona i el departament Patrimoni de l’Arquebisbat de 
Tarragona. 
 
Un moment especialment important per a la devoció de Sant Pere devia ser 
el 7 de novembre de 1625, quan arribà la relíquia del sant (un fragment de 
crani) a la població mercès als pares carmelitans i inicialment fou dipositada al 



seu convent. Hom preparà una festassa per rebre-la, i es féu la seva entrada 
al temple prioral. 
 
El proper 7 novembre de 2025 serà la commemoració dels 400 anys de 
l’arribada de la relíquia a Reus. 
 
 
Trobada de Balls de Diables amb Civader 
El civader és, juntament amb els vestits, l'element més característic de les 
colles tradicionals del que, en el món dels diables, es coneix com l'estil Baix 
Camp-Priorat.  
Les colles que actualment encara usen el civader per portar les carretilles són: 
el Ball de Diables de Reus, els Diables d'Alforja i els Diables de les Borges del 
Camp. Ara bé, curiosament, en altres zones també hi ha colles que utilitzen 
un element similar al civader característic del Baix Camp i, per això, també 
s'ha volgut convidar algunes d'aquestes colles per a aquesta trobada.  
La primera és una de les colles més antigues de Catalunya: el Ball de Diables 
de Sitges “Colla Vella”, i la segona, una de les colles de les denominades de 
nova creació: les Diablesses de Mataró.  
La Trobada de Diables amb Civader és un projecte del Ball de Diables de 
Reus que amplia amb aquesta iniciativa la ja tradicional presència de la colla 
als diferents actes de la Festa Major de Sant Pere.  
 
Visita del Bou de Mesa 
El Bou de Mesa (Boeuf de Mèze, en francès) és un dels animals festius més 
antics d’Europa. Una de les primeres notícies és del 1229, tot i que 
llegendàriament la història del Bou de Mesa es remunta a l’any 59 de la 
nostra era. Durant aquest període, una família pobra vinguda dels voltants de 
Béziers es va establir a la vora de l’estany de Thau. La família vivia de la pesca 
a l’estany i de l’agricultura, amb l’ajuda d’un parell de bous. 
 
Aquesta família va ser l’origen del poble portuari de Mesa. Per desgràcia, el 
primer bou va morir i, tot seguit, el segon també va morir. Es va decidir 
conservar la pell d’aquest últim. La seva despulla va ser llavors conservada 
com una relíquia estesa sobre un maniquí de fusta, que es passejava cada any 
per a les grans ocasions. 
 
Més endavant, es va construir un bou sobre una carcassa de fusta molt més 
gran. El Bou de Mesa el porten vuit homes. Un d’ells s’encarrega d’accionar el 
cap i les mandíbules de l’animal per mitjà d’una petita barra de fusta. Un 
altre porta a les mans un barril recobert d’una pell d’oca, travessada al centre 
per una corda tensa que, fent-la lliscar entre l’índex i el polze, produeix un 
mugit semblant al del bou. A l’exterior, el guia, armat d’un llarg fibló, mana 
l’animal. 
 
La carrera de l’animal totèmic pels carrers de Mesa és imprevisible. En tot 
moment pot córrer i fins i tot envestir els que s’interposen al seu camí. El 
bou llança coces i es mou al ritme de la música que l’acompanya. Amb les 
seves amples banyes foragita els més valents que s’hi enfronten. 
 
 
 



Actes previs 
 
Dissabte 7 
 
11:00 h i a les 16:00 h, a la PLAÇA D'EVARIST FÀBREGAS, Irasshai Cosplay 
Contest. L'Associació Juvenil Irasshai oferirà un seguit d'activitats basades en el 
cosplay, disfresses que representen fidelment personatges de ficció. Durant 
tot el dia hi haurà concursos de disfresses, conferències i activitats 
relacionades amb el tema. Durant el matí es realitzarà el concurs infantil de 
disfresses i, a la tarda, el d'adults. 
 
9:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, 12a Gimcana Infantil de Sant Pere, 
dedicada a la interculturalitat amb el títol “De Reus al món”. Activitat adreçada 
a nens i nenes de 6 a 12 anys. Un total de deu proves distribuïdes per 
diversos punts de la ciutat, que pretenen fomentar els valors del civisme, la 
competència sana i la cohesió social. Ofert per la Jove Cambra de Reus. 
 
10:30 h, al CASAL DE JOVES – LA PALMA, curs de dispensació responsable 
d’alcohol per a entitats. Curs adreçat a entitats de Reus que durant l’any 
realitzen activitats lúdiques on hi ha un servei de barra. Es parlarà sobre 
normatives, consells i les mesures que cal tenir en compte per a una correcta 
dispensació d’alcohol.   
 
De 17:30 a 23.30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, Reus Viu el Vi, la Fira de 
les DO de l'àmbit de la Cambra de Comerç de Reus. A les 20:30 h, actuació 
musical del grup Ivan Sáez Quartet. 
 
18:00 h, a diferents indrets de la ciutat, Festival Simfònic, una diada de 130 
concerts simultanis i gratuïts realitzats per estudiants d’escoles de música a 
diferents indrets de Catalunya. Tots els estils musicals hi seran presents, 
només cal escollir a quin espai voleu anar i quin estil de música voleu 
escoltar: Bravium Teatre, Centre d’Amics de Reus, Centre d’Art Cal Massó, 
Centre de Lectura, Racó de la Palma, jardí de la Casa Rull, museu del raval de 
Santa Anna, el Pallol o el teatre de l’Orfeó Reusenc. Més informació a 
www.simfonic.org. 
 
18:00 h, al pati de L’INSTITUT PI DEL BURGAR, torneig esportiu de futbol i 
bàsquet. Torneig de bàsquet i futbol per a joves de 13 a 20 anys. Els equips 
han de ser de 6 a 8 persones i cal inscripció prèvia a www.joventut.reus.cat.   
 
18:00 h, al TEATRE BARTRINA, festival de fi de curs de l’Escola de Dansa del 
Centre de Lectura. Entrades: 9� i 7�.   
 
19:00 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, aula oberta de teatre, 
joves.   
 
20:30 h, des de LA PALMA i fins la PLAÇA DEL MERCADAL, Tabalada dels 
grups i colles de diables que participen a la I Trobada de Diables amb Civader 
a Reus.   
 
21:00 h, al TEATRE FORTUNY, gran concert simfònic amb l'Orquestra 
Camera Musicae. Amb Helena Satué (violí). Direcció de José Rafael Pascual-
Vilaplana. Preus: 25�, 15� i 10�.   



 
21:30 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, cercavila de foc de la I Trobada 
de Diables amb Civader a Reus. Hi participen el Ball de Diables d'Alforja, la 
Colla de Diables de les Borges del Camp, les Diablesses de Mataró, el Ball de 
Diables de Sitges “Colla Vella” i el Ball de Diables de Reus. Recorregut: Plaça 
del Mercadal, carrer del Vidre, raval de Santa Anna, carrer de Vilar, carrer del 
Metge Fortuny i Plaça del Mercadal.  
 
Diumenge 8 
 
9:00 h, des del MAS CARANDELL, pedalada amb motiu dels 25 anys de Mas 
Carandell. Recorregut amb bicicleta per alguns dels espais de la ciutat en què 
ha intervingut l’alumnat de Mas Carandell. Recorregut: Mas Carandell, Institut 
Pere Mata, Horts Urbans Sol i Vista, Estació Enològica, Santuari de Misericòrdia 
(descans), jardins del barri de Sant Josep, panteó dels fills il·lustres de Reus i 
Institut de Puericultura Dr. Frias. Col·labora BiciCamp. Inscripcions al 977 010 
850. Activitat limitada a les 40 primeres inscripcions. 
 
12:00 h, al BRAVIUM TEATRE, espectacle familiar de màgia, organitzat per 
l’Associació de Mags i Il·lusionistes de Catalunya (AMIC). Preu: 4�. AC 
 
De 17:30 a 22:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, Reus Viu el Vi, la Fira de 
les DO de l'àmbit de la Cambra de Comerç de Reus. A les 20:30 h, actuació 
musical del grup Garbuix Orquestrina. 
 
19:00 h, al BRAVIUM TEATRE, Pop Cor, històries de la ràdio musical, 
espectacle musical presentat pel Cor Ciutat de Reus. Preu: 5�. AC 
 
Dilluns 9 
 
11:00 h, a la plaça del MERCADAL, Hola Sant Pere! Els nens de les escoles 
de la ciutat donen la benvinguda a la Festa Major amb un mosaic gegant de la 
Mulassa. El resultat es podrà veure a Canal Reus TV durant tota la Festa Major. 
Ho organitza Canal Reus TV i hi col·labora la Regidoria d'Ensenyament i 
Política Lingüística i la Regidoria de Cultura i Joventut. 
 
19:00 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, audiovisual Turquia: el 
color d’orient (primera part) amb Santi Nogués.   
  
19:30 h, a la sala d'actes del CENTRE DE LECTURA, arqueologia de la guerra. 
Conferència “Els primers testimonis arqueològics de les guerres romanes al 
Camp de Tarragona”, a càrrec de Jordi López Vilar.    
 
Dimarts 10 
 
19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, conferència “La situació 
del càncer al Camp de Tarragona”, a càrrec de Jaume Galceran, epidemiòleg. 
Programació del Campus Extens Antena del Coneixement de la URV.   
 
Dimecres 11 
 
17:00 h, al CASAL DE JOVES – LA PALMA, aprofita l’estiu per generar idees 
de negoci. L’estiu pot ser un bon moment per acabar d’aclarir les idees de 



negoci que puguis tenir. Porta’ns la teva i entre tots l’acabarem de definir. A 
partir de 16 anys. Cal inscripció prèvia a www.joventut.reus.cat.   
 
17.30 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, contes solidaris, a 
càrrec de Marta Llorenç.   
 
19:30 h, a la sala Fortuny del CENTRE D’AMICS DE REUS, conferència a 
càrrec de Maria Lucea Roig, amb el tema “Monuments als fills il·lustres de 
Reus”. 
 
19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, xerrada “Coaching i PNL 
generatius” a càrrec de M. Lobato Fernández.   
 
20:15 h, al CÍRCOL, conferència del Sr. Carles Viver, president de l’Institut 
d’Estudis Autonòmics i del Consell Assessor per a la Transició Nacional, i 
exvicepresident del Tribunal Constitucional. 
 
Dijous 12 
 
A les 9:00, a les 10:00 i a les 11:00 h, al TEATRE BARTRINA, passi del 
documental dedicat al general Prim, adreçat als centres educatius d'ESO, BAT 
i FP de Reus. L’entrada és gratuïta.   
 
19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, presentació del número 
129 de les Edicions del Centre sobre el taller d’escriptura del Centre, 
“Històries del segon pis”. Coordina: Ramon Sanz.    
 
20:00 h, al BRAVIUM TEATRE, club de lectura Bravium-Omnium, amb el 
comentari del llibre La neta del Senyor Linh, de Philippe Caudel. Sessió 
conduïda per Carme Andrade. 
 
20:30 h, al CÍRCOL, inauguració de l’exposició de pintura del Sr. Jom 
Pàmies. 
 
Divendres 13 
 
Durant tot el dia, a la plaça de la LLIBERTAT, Road Show Movistar TV, on es 
promocionarà la xarxa de fibra a la ciutat i a les 22.00 h es projectarà la 
pel·lícula Gran Piano.  
 
A les 9:00, a les 10:00 i a les 11:00 h, al TEATRE BARTRINA, passi del 
documental dedicat al general Prim, adreçat als centres educatius d'ESO, BAT 
i FP de Reus. L’entrada és gratuïta.   
 
18:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, el Xiquet i la Xiqueta, Nanos de Reus, 
faran el lliurament al Campi, mascota de la Federació d’Associacions de Veïns 
de Reus, i presentaran el programa de la Festa Major d’enguany. A partir de 
les 18:30 h, repartiran el programa de la Festa Major en dos cotxes antics.   
 
19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre de 
Roser Puig: Sí, sóc sacerdot, biografia de Josep Gomis Martorell.   
 



21:00 h, a la sala Fortuny del CENTRE DE LECTURA, espectacle El cantador a 
càrrec de l’ITNC jove companyia, sobre textos de Serafí Pitarra i Pau 
Bonyegues, i direcció de Xicu Massó. Entrada gratuïta, amb aforament limitat. 
Reserves per ordre de demanda a: secretaria@centrelectura.cat Una 
col·laboració entre el TNC i l'Escola de Teatre del Centre. 
 

22:00 h, al CAMPANAR, concert de gralles. Per segon any consecutiu, 
alumnes avançats de l’Aula de Sons ens anuncien la festa d’una manera molt 
especial, tenint en compte que hi ha dades que ens indiquen que als voltants 
del segle XV hi havia els ministrers tocant en “campanars, torres i cadafals” 
per anunciar festes i amenitzar actes. 

22.30 h, a CAL MASSÓ, concert del grup Res't'Peace (versions rock). Juan 
Zarppa&Afrika Guonder (Miguel Zanon i Maribel Torres) reinterpreten grans 
clàssics del pop-rock de les últimes quatre dècades, demostrant que sense 
gaires arranjaments els grans temes mai deixaran de ser grans temes. Al 
repertori hi podem trobar temes dels Rolling Stones, U2, Police... Entrada 
lliure.   
 
22:30 h, al RACÓ DE LA PALMA, concert amb Udols (rock). Les lletres dels 
seus temes, majoritàriament en català, parlen d’històries de la vida. Una 
banda amb molta força a l’escenari. Preu: 5� amb consumició.   
 
Dissabte 14 

A partir de les 9:00 h, al MAS DE VALLS –Caves De Muller-, trobada de 
col·leccionistes de plaques de cava amb motiu de la presentació de 
l’ampolla especial de cava brut reserva amb placa de plata numerada 
dedicada a Joan Prim, edició numerada de 300 exemplars. Participació de 
Biela Club 600 amb concentració de vehicles a les 9:15 h, al PASSEIG MATA, i 
tot seguit desplaçament fins a les caves De Muller. Ofert pel Col·lectiu 
d’Amics del General Prim. 

10:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, ruta enigmàtica per la Prioral i el 
campanar. Per a públic general i familiar. Més informació, preus i inscripcions 
a Còdol Educació: www.codoleducacio.com, codol.educacio@tinet.cat o al 
telèfon 977 327 362. És imprescindible reservar prèviament. 

11:00 h, a la biblioteca infantil del CENTRE DE LECTURA, taller d’origami, 
amb Mercè Piqué.   

11:00 h, a la PLAÇA EVARIST FÀBREGAS, presentació de la Cucafera Petita 
de Reus, amb la participació del Drac petit i la Mulasseta de Reus, com a 
padrins, i la Cucafera Petita de Tarragona i la Cucafera Petita de Tortosa, com 
a convidats. Tot seguit, cercavila de totes les figures que passarà per la plaça 
Evarist Fàbregas, el carrer de la Presó, el carrer de les Carnisseries Velles, la 
plaça del Mercadal, el carrer Major, la plaça de Sant Pere, el Fossar Vell, les 
Peixeteries Velles, el carrer de l'Hospital i la plaça Evarist Fàbregas, on tindran 
lloc les ballades finals. La Cucafera Petita de Reus ha estat creada gràcies a 
l’AMPA de l’escola Els Ganxets. 

12:00 h, a l’INSTITUT PERE MATA, visita teatralitzada, concert i vermut. Per 
a públic general. Més informació, preus i inscripcions a Còdol Educació: 



www.codoleducacio.com, codol.educacio@tinet.cat o al telèfon 977 327 362. 
És imprescindible reservar prèviament. 
 
De 17:00 a 21:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, Festa Reus Conviu, 
activitat per fomentar el civisme a l’espai públic com a lloc de convivència, on 
totes les persones puguin desenvolupar les seves activitats lliurament, tot 
respectant els drets dels altres. Organitza la regidoria de Convivència i 
Immigració. 
 
18:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, el Mercat al Mercadal arriba a la seva 
15a edició. Aquest indret tan característic de la ciutat recupera l'activitat que el 
va fer més popular, el mercat antic; i ho fa de la mà del Bravium Teatre, 
l’Associació de Paradistes del Mercat Central de Reus i l’Associació d’Amics del 
Cavall del Baix Camp. "Agafa el cistell i vine a comprar a dotzenes, a grapats, a 
grams i unces". Amb la col·laboració de DOP Siurana. 
 
18:00 h, al TEATRE BARTRINA, 20è Festival de Dansa Escola Núria Díez, amb 
l’espectacle de dansa Terra. Preu: 7�.   
 
18:30 h, al passeig comercial EL PALLOL, concert amb aQstika. Clàssics del 
pop, la bossa nova i hits de rabiosa actualitat, recuinats amb instruments 
acústics per sonar totalment diferents.  

19:00 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, aula oberta de l’Escola 
de Teatre, Joves II.   

19:45 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, visita nocturna a la Prioral i al 
campanar. Una magnífica descoberta per a públic general. Per a més 
informació, preus i inscripcions: Còdol Educació, www.codoleducacio.com, 
codol.educacio@tinet.cat o al telèfon 977 327 362. Imprescindible reserva 
prèvia. AC 
 
20:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, Exhibició de Balls de Saló, a càrrec 
de Basic Escola de Ball, amb la participació dels grups de ball de l’escola, les 
parelles de competició, grup de ball infantil i dels 3 vegades sotscampions 
d’Espanya de professionals llatí Roger Casasanpere i Elisabet Alonso. 
 
21:00 h, a CAL MASSÓ, concert del grup Inxa Impro Quartet. Aquest és un 
grup musical, liderat pel graller i clarinetista Manu Sabaté, que explora la 
música tradicional catalana a través de la improvisació. Preu: 5�.   
 
Diumenge 15 
 
A partir de les 10:00 h, al CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, 1a Festa de l’esport. 
El club estarà obert a tothom durant tot el dia i s’hi oferirà un ampli ventall 
d’activitats esportives per a totes les edats, així com espectacles i exhibicions. 
Preu 2� / Gratuït soci.   
 
10:00 h, des del MAS CARANDELL, visita guiada a l’Institut Pere Mata amb 
motiu dels 25 anys de Mas Carandell, per conèixer les restauracions que han 
realitzat diferents programes formatius de Mas Carandell al Pavelló dels 
Distingits. Col·labora Agència Reus Promoció. Inscripcions al 977 010 850. 
Activitat limitada a les 40 primeres inscripcions. 
 



D’11:00 a 13:30 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet per a 
xiquets i grans. Recorregut de 5 minuts. Organitza: Associació d’Amics del 
Ferrocarril de Reus.  
 
12:00 h, al BRAVIUM TEATRE, 4a Mostra de Teatre dels alumnes del taller 
de teatre “Tots els dilluns del món”. El grup reusenc les artistes locals ha 
realitzat del setembre al febrer uns cursos de teatre adreçats a joves de 12 a 
17 anys, i ara és el moment en què volen compartir amb tothom el seu 
esforç. Preu: 3�. 
 

18:00 h, al TEATRE BARTRINA, 20è Festival de Dansa Escola Núria Díez, amb 
l’espectacle de dansa Terra. Preu: 7�.   
 
19:00 h, al BRAVIUM TEATRE, 4a Mostra de Teatre dels alumnes del taller 
de teatre “Tots els dilluns del món”. El grup reusenc les artistes locals ha 
realitzat del setembre al febrer uns cursos de teatre adreçats a adults a partir 
de 18 anys, i ara és el moment en què volen compartir amb tothom la seva 
feina. Preu: 3�. 
 
20:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, concert de soprano i orgue. Amb la 
soprano Olga Miracle i Josep Maria Mas Bonet a l’orgue. AC 
 
Dilluns 16 
 
18:30 h, al BRAVIUM TEATRE, 4a Mostra de Teatre dels alumnes del taller 
de teatre “Tots els dilluns del món”. El grup reusenc les artistes locals ha 
realitzat del setembre al febrer uns cursos de teatre adreçats a adults a partir 
de 18 anys, i ara és el moment en què volen compartir amb tothom la seva 
feina. Preu: 3�. 
 
19:00 h, al GINY, Centre de les Arts Gestuals i del Circ (c/ Pere Cavallé al 
costat del l’Institut Josep Tapiró), espectacle Atrapats, a càrrec dels alumnes 
del curs de teatre de paraula a través del moviment. Cinc personatges entren 
en un espai únic, unes golfes o una habitació qualsevol o l’espai, 
representació dels seus propis records. Juguen, ballen ploren... surten de la 
pols per explicar-nos les seves dèries, les seves obsessions, les seves pors.  

19:00 h, al vestíbul de la biblioteca del CENTRE DE LECTURA, inauguració de 
l’exposició sobre el Bloomsday i James Joyce amb documentació donada per 
Joaquim Mallafrè.   

19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, conferència de Joaquim 
Mallafrè sobre el Bloomsday i James Joyce.   
 
19:30 h, a la sala de la Secció Excursionista del CENTRE DE LECTURA, 
arqueologia de la guerra. Conferència “Arqueologia dels camps d'aviació de la 
República durant la Guerra Civil (1936-1939)”, a càrrec de Ramon Arnabat, 
professor d’Història Contemporània de la URV.  
 
20:00 h, al BRAVIUM TEATRE, 4a Mostra de Teatre dels alumnes del taller 
de teatre “Tots els dilluns del món”. El grup reusenc les artistes locals ha 
realitzat del setembre al febrer uns cursos de teatre adreçats a adults a partir 



de 18 anys, i ara és el moment en què volen compartir amb tothom la seva 
feina. Preu: 3�. 
 
Dimarts 17 
 
18:30 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, club de lectura, B. 
Stoner, de John Williams.   
 
19:00 h, al SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT, representació teatral de “Lo 
matrimoni civil” a càrrec del Grup Teatral MAIESTARD. Posada en escena, amb 
el màxim rigor històric, del que va ser la celebració de la primera boda civil a 
tot l’Estat espanyol, mitjançant els tres pilars fonamentals de la dramatúrgia: 
l’acció teatral, la dansa i la narració històrica. Direcció de Yvonne Márquez i 
Xavi Salvat. Aforament limitat, entrada gratuïta amb invitació.   
 
19:30 h, a la seu de la FUNDACIÓ REDDIS, presentació del llibre Medicina, 
metges i malalts, converses amb 11 metges de Reus.  
 
19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, activitats amb motiu del 
Bloomsday i James Joyce: projecció de la pel·lícula Bloom, amb Stephen 
Rea.   
 
21:00 h, al TEATRE FORTUNY, representació teatral de la reconeguda obra El 
crèdit, de Jordi Galceran. Amb la interpretació de Jordi Bosch i Jordi 
Boixaderas. Direcció de Sergi Belbel. Preus: 25�, 15� i 10�.   
 
Dimecres 18 
 
17:30 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, contes per la igualtat. 
Presentació del joc de lectura de l’estiu. T’agraden les pessigolles? Aquest 
estiu la biblioteca t’ha preparat una selecció de llibres que et faran moltes 
pessigolles, participa-hi.   
 
18:30 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, club de lectura, 
Primavera, estiu, etcètera, de Marta Rojals.   
 
19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre 
Sortir de l’euro per sortir de la crisi? d’Antoni Soy.   
 
19:30 h, al TEATRE BARTRINA, cloenda dels actes del XXX aniversari de 
l’Escola de Música del Centre de Lectura. Cantata “Els pretendents de la 
ratolina”, creada expressament per a l’ocasió per l'escriptor David Nel·lo i 
musicada pel compositor Jordi Nus. Hi participen tots els cors de l’escola 
acompanyats per l’orquestra de grau professional, professors i l’aula de 
percussió de l’EMM de la Selva del Camp. L’entrada és gratuïta i oberta a 
tothom.   
 
20:15 h, al CÍRCOL, conferència a càrrec del professor Oliver. 
 
21:00 h, al TEATRE FORTUNY, representació teatral de la reconeguda obra El 
crèdit, de Jordi Galceran. Amb la interpretació de Jordi Bosch i Jordi 
Boixaderas. Direcció de Sergi Belbel. Preus: 25�, 15� i 10�.   
  



Dijous 19, CORPUS, 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. 
 
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 gralla. 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, a la biblioteca del CENTRE DE LECTURA, club de lectura de novel·la 
negra: Torn de nit, d’Agustí Vehí.   
 
20:00 h, al TEATRE BARTRINA, Festival de Dansa del col·legi La Presentació. 
Preu: 8,5�.   
 
20:00 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, xerrada i audiovisual 
“Una altre visió d’Iran”, a càrrec d’Ana Mª Biangos i Santi Nogués.   
 
21:00 h, al CENTRE D’ART CAL MASSÓ, sopar i cinema, projecció de Bojos 
per les partícules (Estats Units, 2013). Preu del sopar: 10 �.   
 
22:30 h, al RACÓ DE LA PALMA, Palm Session. Porta el teu instrument... i el 
sentiment.   
 
Divendres 20 
 
A partir de les 9:00 h, al CLUB NATACIÓ REUS PLOMS, X hores de tennis i 
pàdel.   
 
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.  
 
18:00 h, al MERCAT CENTRAL, 65 anys del Mercat Central. Per celebrar els 65 
anys, gran pastís d’aniversari, gentilesa dels paradistes del Mercat Central. 
Organitza: Mercat Central.   
 
De 19:00 a 21:00 h, al REFUGI DE LA PATACADA, visites teatralitzades. Amb 
l'obertura al públic del refugi antiaeri de la Patacada es recupera un bocí més 
de la nostra memòria històrica lligada a la Guerra Civil espanyola. El passeig 
per l'interior del refugi ens posa, encara que sigui només per uns minuts, en 
la pell de les persones que vivien amb l'angoixa de veure com les bombes 
que es llançaven des del cel podien arrabassar-los la casa, la feina i, fins i tot, 



la vida. Aforament limitat. Preu: 3�. Venda d'entrades a la Botiga de la Casa 
Rull (fins a una hora abans de l'inici de la visita). 
 
19:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, actuació del Club de Ball Esportiu 
Wapachá, que ens oferirà una exhibició de balls llatins i estàndards a 
càrrec de l’equip de competició, així com el grup de parelles down, incloent 
parelles campiones de Catalunya i d’Espanya. WC 
 
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.  
  
 
19:30 h, al vestíbul del CENTRE DE LECTURA, inauguració de l’exposició 
“Racons i paisatges”, dibuixos de Josep Maria Guerris. Fins al 19 de juliol.   
 
20:30 h, al CENTRE CÍVIC LLEVANT, projecció de dues pel·lícules 
guanyadores del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. Ofert per 
l’Associació Excursionista de Catalunya de Reus.  
 
22:30 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major 
 
Dissabte 21 
 
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.  
 
10:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, ruta enigmàtica per la Prioral i el 
campanar. Per a públic general i familiar. Més informació, preus i inscripcions 
a Còdol Educació: www.codoleducacio.com, codol.educacio@tinet.cat o al 
telèfon 977 327 362. És imprescindible reservar prèviament. 
 
10:30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, ballades de la Mulasseta i dels 
Gegants petits per a tots els infants.  
 
A les 11:00 i a les 18:00 h, a l’Aula 21 del CENTRE DE LECTURA, reunió 
d’iniciació d’amics de Bruno Groning.  
 
A partir de les 11:30, a LA PALMA, l’electro-vermut de Reus, inflables, tallers 
per als mes petits i màgia; al migdia, fideuada i botifarrada. A les 12:30 h, 
taller amb els Xiquets de Reus i actuació. Tot acompanyat dels DJs Pete_M 
Llambrik Alph_red Carlos Spook.   
 
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, visita teatralitzada, concert i vermut. Per 
a públic general. Més informació, preus i inscripcions a Còdol Educació: 
www.codoleducacio.com, codol.educacio@tinet.cat o al telèfon 977 327 362. 
És imprescindible reservar prèviament. 
 
12:00 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. 
 
13:00 h, al GINY, Centre de les Arts Gestuals i del Circ, Les trapelleries 
d’Escapí, taller a càrrec dels alumnes de l’escola a partir de l’adaptació 
d’aquesta irònica comèdia de Molière. 
 
De 16:00 a 20:00 h, a LA PALMA, primer Vermut vs Beer amb les bodegues 
De Muller i Cervesa Damm. Tot a 1�. Amb els millors DJs de la ciutat.   
 
De 17:00 a 20:30 h, a la PLAÇA EVARIST FÀBREGAS, berenar solidari de 
Festa Major per una bona causa: col·laborar amb el Refugi Baix Camp. Amb 
animació i sorpreses. 
 
18:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, sortida en cercavila de la Mulassa i 
dels Gegants per recórrer els carrers de la ciutat.  
 
18:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Diada Castellera de Sant Pere, amb la 
participació dels Castellers de la Vila de Gràcia (Barcelona), els Marrecs de 
Salt (Girona), colles revelació del 2013 que l’any passat van estrenar els 
castells de nou pisos i el dos de vuit folrat, respectivament. Els Xiquets de 
Reus, d’altra banda, arriben a Sant Pere mantenint el gran nivell de l’any 
passat. Tres castells de vuit pisos és l’objectiu mínim a portar a plaça. 
 
18:00 h, al RACÓ DEL RECORD (c/ Peixateries, 3), taller Pins Art, adreçat a 
nens i nenes de més de 6 anys. Joc educo-artístic amb la temàtica dels 
Gegants de Reus.  
 
18:00 h, des de la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, cercavila pel centre de la ciutat 
de la Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia.  
 
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, inici de la cercavila de 
percussió d’un nou grup de batukada a la ciutat. A les 19:30 h, a la PLAÇA 
EVARIST FÀBREGAS, fi de la cercavila i presentació del nou grup, acompanyat 
de grups convidats. 
 
 
De 19:00 a 21:00 h, al REFUGI DE LA PATACADA, visites teatralitzades. 
Aforament limitat. Preu: 3�. Venda d'entrades a la Botiga de la Casa Rull (fins 
a una hora abans de l'inici de la visita). 
 
19:45 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, visita nocturna a la Prioral i al 
campanar. Una magnífica descoberta per a públic general. Per a més 
informació, preus i inscripcions: Còdol Educació, www.codoleducacio.com, 
codol.educacio@tinet.cat o al telèfon 977 327 362. Imprescindible reserva 
prèvia. AC 
 
20:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, arribada de la Mulassa i dels Gegants, 
que ens oferiran les seves ballades al so de les gralles. 



 
20:30 h, al TEATRE BARTRINA, Festival de fi de curs d’Alhazar-Danza del 
Vientre Tribal Fusión. Preu: 10�.   
 
21:00 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, cercavila dels Bous de Foc, amb 
la participació dels Bous de Foc i la Vedella, que passarà per la plaça del 
Mercadal, carrer del Metge Fortuny, carrer del Rosich, carrer de Santa Anna, 
plaça de la Farinera, carrer de la Presó, carrer de les Carnisseries velles i plaça 
del Mercadal. 
 
21:30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, actuació dels Bous 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.  
 
22:00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, Danses de Creació, 13a edició. 
Espectacle de dansa catalana escènica d’arrel tradicional, amb la participació 
de l’Esbart Dansaire Sícolis de Lleida, dirigit per Sandra Baena, i l’Esbart Reus 
Dansa, dirigit per Ricard Roig. Les creacions coreogràfiques més actuals de 
diferents mestres del país es troben per la Festa Major. 
 
22:00 h, al TEATRE DE L’ORFEÓ REUSENC, representació d’El discurs del 
president, de l’autor Iban Cabrelles. Què passaria si els Estats Units haguessin 
d’entrar en guerra i el seu president no estigués preparat per comunicar-ho al 
seu poble?   
 
22:30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, actuació de Sax Arts Band. WC 
 
22:30 h, a LA PALMA, nit de monòlegs a la fresca. Amb l'actuació de: Carlitos 
(col·laborador de l'Andreu Buenafuente), Toni Garcia (BCN) i Alberto Marina 
(Reus). Entrades anticipades a 9� a la Casa dels Formatges, c/ Sant Joan, núm. 
28, Reus. Taquilla: 15�.   
 
22:30 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major.  
 
Diumenge 22 - LA PROFESSÓ DE CORPUS 
 
De 9:30 a 11:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, concentració del XVIII Ral·li 
Cotxes Històrics Costa Daurada. Organitza: Biela Club 600 Clàssics Històrics 
de Reus.  
 
9:30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, Rally Primavera, amb vehicles de fins a 
l’any 1975 es surt de la plaça de la Llibertat i es visita a la Cartoixa 
d’Escaladei. Organitza: Grup d’Aficionats als Vehicles d’Època (GAVE). WC 
 
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 h i de 17:00 a 20:30 h, a l’atri de Sant Sebastià, a la 
PLAÇA DEL CASTELL, l’Ou com balla. 
 
D’11:00 a 13:30 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet per a 
xiquets i grans. Recorregut de 5 minuts. Organitza: Associació d’Amics del 
Ferrocarril de Reus.  
 



12:30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, celebració de la missa. AC 
 
18:30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, ofici religiós, celebració de la missa. 
AC 
 
18:45 h, des de l’AJUNTAMENT, anada dels Nanos, la Mulassa, els Gegants i 
l’Àliga a la professó de Corpus. 
 
De 19:00 a 21:00 h, al REFUGI DE LA PATACADA, visites teatralitzades. 
Aforament limitat. Preu: 3�. Venda d'entrades a la Botiga de la Casa Rull (fins 
a una hora abans de l'inici de la visita). 
 
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.  
 
20:45 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. 
 
22:00 h, al TEATRE DE L’ORFEÓ REUSENC, representació d’El discurs del 
president, de l’autor Iban Cabrelles.   
 
22:30 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major.  
 
Dilluns 23 - El foc de Sant Joan 
 
17:00 h, al SANTUARI DE MISERICÒRDIA, recepció del Foc del Canigó i 
homenatge a la senyera. El Patronat Foc Nou i l’Associació BiciCamp 
iniciaran el primer recorregut de la torxa de la flama que es farà amb 
bicicletes des del Santuari al camí de Tarragona. 
 
18:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, arribada del Foc del Canigó des del 
camí de Tarragona. El portaran amb relleus els nens i nenes de l’escola Joan 
Rebull, que recorreran el tomb de ravals fins a la plaça de la Llibertat. A 
continuació, i durant tota la tarda, més de quaranta pobles i ciutats de les 
nostres comarques vindran a recollir la Flama del Canigó per encendre les 
fogueres. WC 
 
18:00 h, al CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, al punt més alt del 
pinacle major, hissada de la bandera de Reus. Enguany el grup convidat a 
l’acte serán les patinadores del Reus Deportiu, amb motiu del Mundial de 
Patinatge Reus 2014. 



 
 
18:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del Gegant Carrasclet amb 
motiu de la Diada dels Països Catalans.  
 
18:30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, ballada de sardanes amb la Cobla 
Reus. Com cada any, els petits portadors de la Flama ballaran la primera 
sardana de la tarda. WC 
 
18:30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del Ball de Pere Joan 
Barceló, amb l’acompanyament musical de La Patuleia. 
 
21:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, encesa de la foguera de Sant Joan, a 
càrrec del Sr. Joaquim Sorio i Vela, regidor de Cultura i Joventut de 
l’Ajuntament de Reus. WC 
 
22:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila de foc de la Nit de Sant 
Joan, amb la participació dels Bous de Foc, el Ball de Diables, el Ball de 
Diables Infantil, el Drac, el Drac Petit, la Cabra 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 d’Aleus, carrer de Donotea, carrer del Vidre i 
plaça del Mercadal. 
 
22:30 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major.  
 
Dimarts 24 - EL PREGÓ 
 
De 10:00 a 14:00 h, de 17:00 a 20:00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 
Parc Infantil Onda 0. Inflables i activitats per a tota la família. Organitza: 
Onda Cero.  
 
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.  
 
18:45 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, ballada de sardanes de Festa Major. 
Organitza i coordina el Patronat Sardanista de Reus, amb l’actuació de la 
Cobla Reus Jove. WC 
 
19:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE de la ciutat, cercavila del Bou de Mesa 
(Boeuf de Mèze) i el Bou de Reus pel centre de Reus. El Bou de Mesa és el 
bou més antic d’Europa i és el convidat especial pels 10 anys del Bou de 
Reus. #10AnysBou 
 
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. 
 
20:00 h, al SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT, Pregó de la Festa Major, a 
càrrec de Jaume Amenós, activista cultural, president del Teatre Bravium des 
del 1990. Jaume Amenós té una llarga trajectòria en l’àmbit cultural de la 



ciutat, va ser guardonat l’any passat amb el Tro de Festa per la seva implicació 
desinteressada en diferents actes lúdics de la Festa Major, la seva participació 
en la Comissió de Protocol i la seva col·laboració al Consell General de l’IMAC. 
En finalitzar, lliurament del Tro de Festa 2014. AU   
 
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. 
 
Durant el pregó es repartirà la postal de la Festa Major, número 31, 
protagonitzada en aquesta ocasió per Dames i Vells? 
 
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 el Bandsonats. El masclet 
no es repartirà gratuïtament, sinó que es podrà comprar als establiments 
durant tots els dies de la festa.  
 
21:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, mostra de hip-hop al carrer, a càrrec 
dels grups d’aquesta especialitat de les diferents escoles de dansa que 
formen la Coordinadora de Dansa de Reus. WC 
 
21:30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, concert tradicional de l’Orfeó 
Reusenc. Ens oferirà un repertori de diferents estils, amb música popular i 
tradicional, amb ritmes exòtics, sota la direcció d’Albert Galcerà. AC  
 
22:00 h, a LA PALMA, XVI Trobada d’Havaneres, amb l’actuació dels grups 
locals Sons de Mar, Balandra, Veus de Reus i Arrels de Canya Dolça. 
Degustació de rom cremat per a tothom.    
 
Dimecres 25 
 
De 10:00 a 13:00 h i de 16:00 a 19:00 h, al GAUDÍ CENTRE, jornada de 
portes obertes, amb motiu de l’aniversari del naixement d’Antoni Gaudí, el 
25 de juny de 1852, el Gaudí Centre obrirà les seves portes a tots els 
ciutadans. Visites cada hora. Imprescindible reserva prèvia al telèfon del Gaudí 
Centre, 977 010 670.   
 
10:00 h, al MUSEU DE REUS, espai de la plaça de la Llibertat, Tasta la festa! 
Tallers de la Festa Major. 25, 26 i 27 de juny. Cada dia una activitat diferent i 
especial per als infants de 4 a 10 anys, a l’entorn de l’exposició ARA TOCA 
FESTA! Per a més informació, preus i inscripcions: Còdol Educació, 
www.codoleducacio.com, codol.educacio@tinet.cat o al telèfon 977 327 362. 
Imprescindible reserva prèvia.   
 
13:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb l’Spessa.   
 
18:30 h, a la PLAÇA EVARIST FÀBREGAS, titelles amb “El Pericu sense por”. 
La històrica companyia catalana de Sebastià Vergés ens presenta aquest 
espectacle de titelles, on un noi anomenat “Pericu” Titella havia sentit parlar 



moltes vegades de la por, però ell no sabia pas quina mena de cosa era. Un 
dia va decidir anar-se'n pel món per veure si la trobava... R 
  
18:30 h, des de la CASA RULL, sortida de la cercavila del Canó de les 
Festes. Música i canonades que anuncien la festa. 
 
19:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, concert musical a càrrec de 
l’Orquestra Meravella. AC 
 
De 19:00 a 21:00 h, al REFUGI DE LA PATACADA, visites teatralitzades. 
Aforament limitat. Preu: 3�. Venda d'entrades a la Botiga de la Casa Rull (fins 
a una hora abans de l'inici de la visita). 
 
19:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, correbars del Bou de Reus, amb el 
Bou de Mesa (Boeuf de Mèze), els Nanos de Reus i els Gegants IPM, i 
l’acompanyament musical dels Bandsonats. Quan s’arribi a la PLAÇA DEL 
MERCADAL, versots i lliurament de la Gorra de Portador i de la Cagarada del 
Bou. El correbars passarà pels següents establiments: Taverna Despertaferro, 
3 de 9, Absenta, Pòrtia, Campus, Pileé, La Cova del Pallol i El Campanar. Es 
podran comprar tiquets de begudes per fer el correbars. #10AnysBou 
 
19.30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, Mostra de Cinema 
Occitan. Projecció dels films Frédéric Mistral i Le bolanger de Sant-Prict.   

21:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Varietées de Sant Pericu. Bravium 
Teatre ens presenta un espectacle amb diferents exhibicions de música, 
dansa, teatre ... Amb la col·laboració de DOP Siurana   

23:30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, ball per a tothom amb l’orquestra 
Meravella. WC 
 
Dijous 26 - Els Cóssos 
 
10:00 h, al MUSEU DE REUS, espai de la plaça de la Llibertat, Tasta la festa! 
Tallers de la Festa Major. 25, 26 i 27 de juny. Cada dia una activitat diferent i 
especial per als infants de 4 a 10 anys, a l’entorn de l’exposició ARA TOCA 
FESTA! Per a més informació, preus i inscripcions: Còdol Educació, 
www.codoleducacio.com, codol.educacio@tinet.cat o al telèfon 977 327 362. 
Imprescindible reserva prèvia.   
 
13:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut, amb el grup Los 
Sirgadors. L’origen del nom del grup sorgeix de l’Ofici de sirgar, va ser un 
dels més durs lligats a la navegació fluvial al riu Ebre. Aquest de country–
blues, realitza una fusió entre les músiques d’arrel del Mississipi i les Jotes 
del Delta de l’Ebre. Guitarrons i banjós, llaüts i harmóniques, rondalles en 
forma de gospel, amb tocs de ferrets, arpes de boca i slide-guitar i gaites, un 
viatge musical entre deltes.   
 
De 17:30 a 19:30 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. Preu: 1�. 
 



De 17:30 a 19.30 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-li 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 EVARIST FÀBREGAS, animació infantil amb “Queviures”. 
Deparranda ens presenta aquest nou espectacle en què ens convida a entrar 
a la seva botiga, on tenen paperines d'animació, cançons d'oferta, assortit 
variat de contes, diversió a pes, danses a 2x1 i jocs a granel!!! Espectacle que 
fomenta els bons hàbits alimentaris. R 
 
De 19:00 a 21:00 h, al REFUGI DE LA PATACADA, visites teatralitzades. 
Aforament limitat. Preu: 3�. Venda d'entrades a la Botiga de la Casa Rull (fins 
a una hora abans de l'inici de la visita). 
 
19:00 h, a la PLAÇA DEL PRIM, ballada de sardanes de la Festa Major de 
Sant Pere amb la Cobla Reus Jove. Organitza: Colla Sardanista Rosa de Reus. 
 
19:00 h, al TEATRE BARTRINA, actuació. El projecte Desdezero presenta Una 
història amb doble joc, muntatge teatral sobre l’experiència d’aprendre el 
catalñà i de comunicar-s’hi, dirigit per Ferran Vidilla. L’entrada és gratuïta i 
oberta a tothom.   
 
19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, Mostra de Cinema 
Occitan. Projecció dels films Eth vin de casa i Aran ath limit.   
 
20:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, els Cóssos, quart 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, 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. 
 
20:00 h, a CAL MASSÓ, presentació del llibre Olor de maduixes, de Dolors 
Buyó. Presentació a càrrec de: Maria Lluïsa Amorós i lectura de relats a càrrec 
de Joaquim Sorio, dolors Quintana i Dolors Esquerda. Audiovisual a càrrec 
d’Ester Sánchez Llauradó. 

 

21:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, correbars pels 18 anys del Ball de 
Cercolets. La dansa arriba a la seva majoria d'edat i, per celebrar-ho, ha 
preparat un correbars per diferents locals del centre de Reus, acompanyat del 
grup Els Ganxets, grallers del Baix Camp. Recorregut: plaça del Mercadal, 
Absenta, Pilée, 3 de 9 i Taverna Despertaferro. El tiquet de begudes és de 5 
euros i el podreu comprar abans del recorregut a la Plaça del Mercadal. 

21:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Varietées de Sant Pericu. Bravium 
Teatre ens presenta un espectacle amb diferents exhibicions de música, 
dansa, teatre... 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 Nos hemos quedado en pelotas, amb un 
total de 16 components sobre l’escenari: una primera vedet, cos de ball, 
atraccions visuals... Els ingredients perfectes per passar una vetllada agradable 
i captivadora. WC 
 
Divendres 27 - La Festa Major Petita 
 
10:00 h, al MUSEU DE REUS, espai de la plaça de la Llibertat, Tasta la festa! 
Tallers de la Festa Major. 25, 26 i 27 de juny. Cada dia una activitat diferent i 
especial per als infants de 4 a 10 anys, a l’entorn de l’exposició ARA TOCA 
FESTA! Per a més informació, preus i inscripcions: Còdol Educació, 
www.codoleducacio.com, codol.educacio@tinet.cat o al telèfon 977 327 362. 
Imprescindible reserva prèvia.   
 
De 10:30 a 13:30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, Jocs Ambulants, 
instal·lacions infantils i familiars que recreen antics artefactes tant de l'àmbit 
científic i tècnic com lúdic. La majoria presentats a mida gegantina per 
enriquir-ne les possibilitats lúdiques i educatives. Invents convertits en 
joguines. 
 
13:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb La Morena!  
Tradipatxanga.   
 
De 17:30 a 20:00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, Jocs Ambulants, 
instal·lacions infantils i familiars que recreen antics artefactes tant de l'àmbit 
científic i tècnic com lúdic. La majoria presentats a mida gegantina per 
enriquir-ne les possibilitats lúdiques i educatives. Invents convertits en 
joguines. 
 
18:00 h, al balcó de la CASA RULL, col·locació de la bandera de l’arc de 
Sant Martí amb motiu del Dia Internacional de l’Alliberament Homosexual. A 
les 18:30 h, al jardí de la CASA RULL, lliurament dels premis Ploma Daurada 
2014: els guardons “Ploma Daurada”, “Ploma de Plom” i les Mencions 
Honorífiques a les persones que han destacat en la lluita pels drets LGTB. 
Organitza: Col·lectiu H2O. 
 
18:00 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, cercavila del Seguici Petit, amb 
la participació del Ball de Diables Infantil, el Drac Petit, la Cucafera Petita, els 
Nanos Petits, la Mulasseta, els Vitxets, els Moros i Indis Petits, el Ball de 
Pastorets Petits, el Ball de Cercolets Petits, el Ball de Bastonets de l’Esbart 
Santa Llúcia, el Ball de Prims Petits, el Ball de Valencianets, el Ball de 
Gitanetes, l’Escola de Bastons de l’Orfeó Reusenc, la Canalla dels Xiquets de 
Reus i la Banda de Música Petita del Pare Manyanet. A més, aquest any, per 
primer cop, tindrem la Cucafera Petita esperant una forta benvinguda. 
 
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 PLAÇA DEL MERCADAL, berenar popular, gentilesa de Borges. 
 



De 19:00 a 21:00 h, al REFUGI DE LA PATACADA, visites teatralitzades. 
Aforament limitat. Preu: 3�. Venda d'entrades a la Botiga de la Casa Rull (fins 
a una hora abans de l'inici de la visita. 
 
19:00 h, als antics rentadors del CASAL DE DONES, Els rentadors, espectacle 
de música, veu i dansa en homenatge a totes aquelles dones anònimes que 
en el seu dia, amb treball constant i inquietud, ens han fet arribar on som 
ara. Interpretat per les Artistes Reusenques.   
 
19:30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del Ball de Dames i Vells. 
Faran el ball parlat complet a les 19:30 h al carrer del Vidre, a les 20:15 h a la 
plaça de Sant Pere, a les 21:00 h al jardí de la Casa Rull i a les 21:45 h a la 
plaça Martí Napolità. 
  
20:00 h, a la sala Fortuny del CENTRE DE LECTURA, inauguració de 
l’exposició “Joan Maria Llorens, 50 anys de pintura”. Fins al 12 de juliol.   
 
20:30 h, al CÍRCOL, segon cinefòrum. 
 
21.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Varietées de Sant Pericu. Bravium 
Teatre ens presenta un espectacle amb diferents números de música, dansa, 
teatre... 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. WC 
 
21.00 h, al TEATRE FORTUNY, concert del Cor Mestral acompanyat de la 
Cobla Reus Jove. Maridatge sonor entre el cor i la cobla amb obres creades 
per Manuel Oltra, Francesc Casú i Francesc Pujol, i una estrena absoluta, “La 
Dama de Reus”, del compositor Francesc Rius; aquesta obra ha estat dedicada 
al Cor Mestral amb motiu del seu 25è aniversari.   
 
22:00 h, a la FIRA DE REUS, Reugenio, Saben aquel que diu... reviu l’esperit 
del mític Eugenio. Preu entrada anticipada: 14�. Taquilla: 16�.   
 
22:30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, sopar popular de bou i arròs, el 
plat tradicional de la Festa Major, i ball de revetlla a càrrec de l’Orfeó 
Reusenc. Coordina: Bou de Reus i Casal Despertaferro. Col·labora: Casa 
Borrull, Cal Pere Fruites i Verdures, Forn Cabré, De Muller i Arròs Nomen. 
#10AnysBou  
 
00:30 h, al FOSSAR VELL, als peus del campanar, començarà El tomet de 
Sant Ganxet, nova proposta festiva de la ciutat. Recorregut: Fossar Vell, carrer 
de les Peixateries, plaça de l’Absis, carrer de Santa Maria, plaça del Castell, 
carrer del Castell, plaça del Mercadal, carrer Major i plaça de Sant Pere per 
acabar altre cop al Fossar Vell, on es celebrarà un concert a càrrec del grup 
Metralla. Organitza: els Tronats de Reus. 
 
Dissabte 28 - LA VIGÍLIA / LES COMPLETES 
 
9:00 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, Toc de Festa, a 
càrrec dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i Misericòrdia. 



 
9:00 h, des de l’AJUNTAMENT, sortida de la cercavila dels Gegants, la 
Mulassa, els Nanos i l’Àliga per recórrer els carrers i places de la ciutat.  
 
10:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, ruta enigmàtica per la Prioral i el 
campanar. Per a públic general i familiar. Més informació, preus i inscripcions 
a Còdol Educació: www.codoleducacio.com, codol.educacio@tinet.cat o al 
telèfon 977 327 362. És imprescindible reservar prèviament. 
 
12:00 h, a l’INSTITUT PERE MATA, visita teatralitzada, concert i vermut. Per a 
públic general. Més informació, preus i inscripcions a Còdol Educació: 
www.codoleducacio.com, codol.educacio@tinet.cat o al telèfon 977 327 362. 
És imprescindible reservar prèviament. 
 
12:00 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, Toc de Festa, 
que ens anuncia la vigília de la festivitat. 
 
A partir de les 12:00 h, al FOSSAR VELL, Vermut de Campanades. Perejil's 
Sounds ens presenta un nova proposta per al Sant Pere d'enguany. Olives de 
festa major, taller de bigotis de Sant Pere per xiquets i xiquetes, barbers 
afaitant bigotis al carrer, música en directe i sessions de DJ, bona ombreta per 
passar la calor i, sobretot, vermut per celebrar la Festa Major. Organitza: 
Perejil’s Sounds. 
 
13:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb la Banda de la 
Festa Major. 
 
17:00 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, 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.  
 
18:30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del Ball de Dames i Vells. 
Faran el ball parlat complet a les 18.30 h a la plaça de David Constantí, a les 
19.15 h a la plaça de Sant Miquel i a les 20:00 h al carrer del Vidre. 
 
20:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, el Seguici Festiu de la ciutat amb el 
Ball de Diables, la Víbria, el Drac, el Basilisc, el Lleó, els Nanos, la Mulassa, els 
Gegants, el Carrasclet, el Ball de Pastorets, el Ball de Pere Joan Barceló, 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 DE LA PRIORAL DE SANT PERE, Toc de 
Festa.  
 



20:45 h, a la PORTA DE L’AJUNTAMENT, Ball Solemne Curt de l’Àliga de 
Reus com a salutació a les autoritats. 
 
21:00 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, anada a Completes de la 
Corporació Municipal amb el convidat d’honor de la Festa Major, el rector de 
la Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré. També hi són convidats els 
alcaldes i el president del Consell Comarcal del Baix Camp, precedits pels 
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, Solemnes 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, 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 i indicarà l’encesa de la TRONADA, que anirà seguida d'una 
intensa mostra pirotècnica a l’antiga. Un castell de focs amb l’essència del 
passat amb les jardineres dels fanals, rodes, focs fixos i giratoris i altres 
artefactes pirotècnics dels antics castells de foc. En aquesta ocasió, la 
música ens l’oferirà en directe el grup. 
 
23:30 h, al CENTRE D’ART CAL MASSÓ, concert amb Joe La reina, que ens 
presentarà el seu darrer treball, Bailamos por miedo, ofert per Oniria. 
Obertura de portes a les 23:00 h. Preu: 10�. 
 
24:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, gran revetlla de Sant Pere amb 
l’orquestra Cadillac. 
 
24.00 h, a la PLAÇA DE L’ALCALDE ANTON BORRELL, revetlla jove amb la 
Ghetto Orquestra. WC 
 
24.00 h, a LA PALMA, 23a Nit de Marxa. Enguany actuaran els grups Roe 
Green & Txipiaité Band + Marina BBFace + The Kinky Coo Coo's.   
 
Diumenge 29 - Sant Pere 
 
7:00 h, pel NUCLI ANTIC, tradicionals matinades, a càrrec dels diferents 
grups de grallers de la ciutat i, a partir de les 8:00 h, del Cos de Bastoners 
veterans de l’Orfeó Reusenc; matinades tronades, a càrrec de membres i 
tabalers del Ball de Diables; el Ball de Pere Joan Barceló amb les matinades 
galejades, i més matinades amb la Banda de Cornetes i Tambors 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 Americà, Bar 
Bon Mar, Bar La Bóta, Cafeteria de la Germandat, El Celler del Padrí, Mesón 
del Roser i Restaurant 158.  
 
9:00 h, des de la CASA RULL i des de diferents terrats de la ciutat, 29 avisos 
pirotècnics per despertar Reus. 
 
9:00 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, Toc de Festa i 
sortida dels Gegants des de l’Ajuntament per recórrer els carrers i les places 
de la ciutat. 
 
De 9:30 a 14:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, veneració del bust 
reliquiari de Sant Pere, llevat de les hores de culte. AC 
 
A les 10:00 h i a les 12:30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, celebració de la 
missa.  
 
De 10:00 a 12:30 h, al CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, visites al 
campanar, a càrrec dels membres de l’Agrupament Escolta i Guia 
Misericòrdia. 
 
10:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE I A LA PLAÇA MERCADAL, actuació de la 
Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia, que finalitzarà a la plaça 
del Mercadal. 
 
11:30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, TRONADA i actuació de lluïment dels 
grups festius de la ciutat. 
 
13:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, quan finalitzi el Seguici, exhibició 
castellera dels Xiquets de Reus. La colla castellera de la ciutat alçarà els seus 
millors castells a plaça. Un any més l’ajuda de tota la ciutat serà benvinguda 
per fer realitat els castells avellana. 
 
Un cop acabada l’actuació castellera, dinar popular ofert conjuntament pels 
Xiquets de Reus i el Casal Despertaferro, al carrer de Rosich i el carrer de 
Martí Napolità. Venda de tiquets al bar 3 de 9 i a la Taverna Despertaferro. 
 
De 14:00 h a 18:00 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet per a 
xiquets i grans. Recorregut de 5 minuts. Organitza: Associació d’Amics del 
Ferrocarril de Reus.  
 
17:30 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, 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 Ofici, 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 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. AC 
 
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 del Ball de Diables i mostra piromusical 
(a càrrec del Ball de Diables, amb la col·laboració de la Pirotècnica Igual), que 
posarà punt i final a la festa de Sant Pere d’enguany. 
 
24:00 h, a LA PALMA, ball de gralles amb els grups Els Ganxets, grallers del 
Baix Camp i Canya d’Or.   
 
Dilluns 30 
 
D’11:00 a 13:30 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet per a 
xiquets i grans. Recorregut de 5 minuts. Organitza: Associació d’Amics del 
Ferrocarril de Reus.  
 
11:30 h, a LA PRIORAL I AL CAMPANAR, inici de les visites d’estiu. Una 
magnífica descoberta per a públic general. Per a més informació, horaris i 
preus: Còdol Educació www.codoleducacio.com, codol.educacio@tinet.cat o al 
telèfon 977 327 362.  
 
20:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, la música coral en l’època de Prim i 
Fortuny. El Cor Cal·líope ens ofereix aquest concert, amb repertori per a cor 
femení del s. XIX amb acompanyament de dos violins i piano. Obres de 
Mendelssohn, Brahms, Elgar, Bohm i populars d’arreu del món. AC 
 
21:00 h, al TEATRE BARTRINA, Escola de Teatre del Centre, representació 
de final de curs.    
 
Dimarts 1 
 
21:00 h, al TEATRE BARTRINA, representació de Les dones sàvies de 
Molière, a càrrec de l’Escola de Teatre del Centre de Lectura. Entrada gratuïta.   
 
Dimecres 2 
 
9:00 h, a diversos espais del CENTRE DE LECTURA, inici de la Trobada de 
l’Escola d’Estiu d’Educació Musical. Fins al 5 juliol.  



 
19:00 h, al CASAL DE JOVES – LA PALMA, taller, sopar d’estiu: creps. 
Prepara les creps més divertides i espectaculars amb ingredients que pots 
tenir a casa. A partir de 14 anys. Cal inscripció prèvia a www.joventut.reus.cat. 
Preu: 10�; 8� amb targeta jove.   
 
Divendres 4 
 
De 18:00 a 00:00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 5a edició de 
Mercreart, un mercat de suport a nous creadors, dissenyadors de moda, 
artistes gràfics, visuals... Un mercat obert a tots els públics, on tindrem la 
possibilitat d'aconseguir productes que no trobarem al comerç convencional i 
una relació directa amb els creadors. En paral·lel al mercat, hi haurà vermuts, 
concerts, DJs, swing i moltes altres activitats. Més informació a 
www.perejils.com. 
 
19:00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, homenatge a Xesco Boix. En Noè 
Rivas us convida a un espectacle creat a partir de cançons del repertori d’en 
Xesco Boix. 
 
22:30 h, a LA PALMA, 24è Festival Reus Blues i d’altres espècies picants. 
Amb l’actuació de Jo Harman Company (Anglaterra) i Krissy Mattews Band 
(Anglaterra). Preu: 12�; socis TR3SC, 8�; socis AMCA, gratuït.   
 
Dissabte 5 
 
De 10:00 a 15:00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 5a edició de 
Mercreart. Més informació a www.perejils.com. 
 
10:30 h, al CENTRE DE REUS, Digicama, una gimcana digital innovadora i 
creativa que proporcionarà als grups que hi participin diversió, interactuació i 
aprenentatge. Els grups hauran de superar tota mena de proves amb el 
suport d’un iPad. Equips de 6 a 8 persones. A partir de 12 anys (els menors 
d’edat han d’anar acompanyats d’un responsable major d’edat). Cal inscripció 
prèvia a www.joventut.reus.cat. Preu: 10�; 8� amb targeta jove.  
 
12:00 h, a l’INSTITUT PERE MATA, visita teatralitzada, concert i vermut tots 
els dissabtes de juliol. Per a públic general. Per a més informació, preus i 
inscripcions: Còdol Educació, www.codoleducacio.com, 
codol.educacio@tinet.cat o al telèfon 977 327 362. És imprescindible reservar 
prèviament.  
 
De 18:00 a 01:00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 5a edició de 
Mercreart. Més informació a www.perejils.com. 
 
18:00 h, al TEATRE BARTRINA, aniversari del Centro de Andalucía. Entrada 
gratuïta amb invitació.   
 
20:30 h, a la terrassa de CAL MASSÓ, el 24è Festival Reus Blues i d’altres 
espècies picants ens porta el grup The Lost Acoustic Show. Ens proposen 
revisions acústiques de temes clàssics de rock americà "d'arrel". Rock barrejat 
amb folk, country i rhythm'n'blues de clàssics com The Band, Springsteen o 
Johnny Cash, i també de més actuals com Jayhawks o Dwight Yoakam. Gent 



que amb les seves cançons ha fet retrats lírics i punyents del costat fosc del 
somni americà. Entrada gratuïta.   
 
22:30 h, a LA PALMA, actuació d’Andreu Martínez Band (Catalunya) i Lisa 
Mills Band (EUA/Regne Unit). Preu: 12�; socis TR3SC, 8�; socis AMCA, gratuït.   
 
Diumenge 6 
 
D’11:00 a 13:30 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet per a 
xiquets i grans. Recorregut de 5 minuts. Organitza: Associació d’Amics del 
Ferrocarril de Reus.  
 
18:00 h, al TEATRE BATRINA, concert del cicle Reus a 4 Bandes, amb la 
participació de la Banda del Col·legi Pare Manyanet i la Banda Simfònica de 
Reus. Preu: 8�; socis BSR, 3�.   
 
18:30 h, a la URBANITZACIÓ BLANCAFORT, VI Mostra d’Elements Festius. 
Cercavila amb la participació dels Nans de Riudecanyes, els Capgrossos de 
Vandellòs, els Gegants de l’Institut Pere Mata, la Banda Pare Manyanet, el 
Gegant Avi Joan de l’esplai Fem-nos Amics, la Cucafera Petita de Reus, el Lleó 
de Reus, els Gegantons del Mas Iglesias, la mascota gegant En Campi de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Reus, els Nanos “la Blanca” i “el Fort” i 
el Drac de Blancafort. Cercavila de tots els grups i berenar. 
 
20:00 h, a LA PALMA, 24è Festival Reus Blues i d’altres espècies picants. 
Amb l’actuació de Try’s (Catalunya) i Johnny Big Stone & The Blues 
Workers (Catalunya). Preu: 8�; socis TR3SC, 8�; socis AMCA, gratuït.   
 
 
   
...................................................................................................................... 
 
ALTRES ACTIVITATS 
 
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 h i de 16:30 a 18:30 h. Descobreix una 
obra única del modernisme, que conserva tota la decoració original -vitralls, 
mosaics, ceràmica, mobiliari- i que ha estat declarada Bé Nacional d’Interès 
Cultural. Visita lliure. 
 
Del 15 de juny al 15 de setembre 
Visites al Gaudí Centre 
De dilluns a dissabtes, de 10:00 a 20:00 h, i diumenges i festius, d’11:00 a 
14:00 h. Aprofita els dies de la Festa Major per conèixer el Gaudí Centre, un 
espai lúdic on descobriràs els secrets de la vida i obra de Gaudí. Audioguies 
en català, castellà, francès, anglès, alemany i rus.   
 
Del 23 de juny al 5 de setembre 
Casals d'estiu per a infants de 3 a 12 anys. Més informació a 
www.reus.cat/estiu2014. 
 
Del 23 al 29 de juny  
Gran Slam Provincial de Pàdel 



Al Club de Tennis Monterols, de 10:00 a 20:00 h, campionat de pàdel de la 
Federació Catalana de Pàdel, amb la participació dels millors jugadors de 
Catalunya. 
 
 
ACTIVITATS AL GINY – Centre de les Arts Gestuals i del Circ 
Carrer de Pere Cavallé Llagostera, cantonada amb el carrer Astorga. 
 
Curs intensiu de clown 
A càrrec de Christian Atanasiu 
Dies 21 i 22 de juny, de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h 
Preu: 70 euros 
 
Matins de teatre per a nens 
De l’1 de juliol al 22 d’agost, de 9:00 a 13:00 h 
Entrada a partir de les 8:00 h i recollida fins a les 14:00 
Preu per setmana: 42� 
Edats: de 7 a 12 anys (grups reduïts) 
 
Circ i teatre per a joves 
De l’1 a l’11 de juliol, de 17:00 a 21:00 h 
Preu per setmana: 42� 
Edats: a partir de 12 anys (grups reduïts) 
 
Assajos de la Colla Castellera Xiquets de Reus. Vine a fer pinya amb la 
colla avellana!!! 
Durant la Festa Major, podeu assistir als assajos de la Colla Castellera Xiquets 
de Reus. Els assajos estan oberts al públic i tenen lloc al carrer Rosich núm. 4-
8 (darrere l'Ajuntament): divendres 13, a les 21:30 h; dissabte 14, assaig 
especial a les 12:00 h; dimarts 17, a les 21:00 h; divendres 20, a les 21:30 h; 
dimarts 24, a les 21:00 h, i divendres 27, a les 21:30 h. 
 
Assajos del Ball de Diables de Reus 
Assajos de la carretillada: dimarts 25, a les 20:30 h a la plaça del Mercadal, i 
dijous 27, a les 20:30 h a la plaça del Mercadal.  
 
 
EXPOSICIONS 
 
 
De l’1 de juny al 5 de juliol 
Bar Campus 
Exposició d’il·lustracions dels Gegants de Reus, realitzades per Pep Gavaldà. 
 
Del 5 al 30 de juny 
A la Biblioteca Central Xavier Amorós 
Exposició “Francisco de Goya en la Cartuja de Aula Dei” sobre la cartoixa 
de Zaragoza, amb motiu del 40è aniversari del Centre Cultural Aragonès El 
Cachirulo. 
 
Del 7 de juny al 15 de juliol 
Taverna Despertaferro 



Exposició fotogràfica del Bou de Reus. Exposició col·lectiva dels 10 anys 
d’existència de la colla del Bou de Reus. 
 
Del 10 al 27 de juny 
Museu de Reus, espai de la plaça de la Llibertat 
“La bèstia de la festa”. El Bou de Reus (2004-2014). Exposició on es 
repassen les festes de bous a la ciutat de Reus. 
 
Del 10 al 27 de juny 
Museu de Reus – espai pl. Llibertat 
Ara Toca Festa!  
 
Del 20 de juny al 31 de juliol 
Al Centre Cívic del Barri del Carme 
Exposició “Reus sota els bombardejos” 
 
Del 20 de juny al 19 de juliol 
Al vestíbul del Centre de Lectura 
Exposició “Racons i paisatges”, dibuixos de Josep Maria Guerris. 
 
Del 27 de juny al 12 de juliol 
A la sala Fortuny del Centre de Lectura 
Exposició “Joan Maria Llorens, 50 anys de pintura” 
 
 
48è CONCURS FOTOGRÀFIC APLEC BAIX CAMP per a fotografies en blanc i 
negre o color no premiades en altres certàmens, que tractin un d’aquests dos 
temes: “Aplec Baix Camp” i “Costums tradicionals dels Països Catalans”. 
Presentació d’obres fins al 31 d’octubre de 2014. Hi ha 600 euros en premis i 
trofeus. Podeu consultar les bases a 
http://usuaris.tinet.cat/rosareus/bases.htm. 
 
El menjar de les festes  
BOU I ARRÒS 
 
Recepta per a 4 persones: 
 
Ingredients: 700 g de jarret de bou o de vedella a daus, 2 cebes, 2 
pastanagues, 1 tomaca petita, 1 cabeça d’alls, 2 fulles de llorer, 2 culleradetes 
d’herbes seques: orenga, sajolida, farigola, sàlvia, 1 polsim de canyella, 20 g 
de farina, 100 cc de vi ranci, oli, sal, pebre, 300 g d’arròs, sal, oli i les 
mateixes herbes de la carn. 
 
Preparació: Enrossiu la carn amb oli fins que faci crosta. Afegiu-hi una juliana 
de cebes i pastanagues i deixeu que agafi color. Poseu-hi la cabeça d’alls, la 
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 
 
Del 7 de juny al 6 de juliol 
A les botigues de la Casa Borrull, plat preparat de bou i arròs. Com a 
novetat, la Casa Borrull ens presenta un plat preparat de bou i arròs per 
menjar durant els dies de la Festa Major. Fet artesanalment i amb productes 
de primera qualitat. 
 
“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. 
 
PER BEURE... 
El masclet, la beguda de les festes 



La beguda de la Festa Major de Reus, el masclet: un combinat a parts iguals 
de Plim (fantasia de fruites) i vermut Miró de Reus, tot i que sempre està 
obert al toc personal de cadascú. Aquesta beguda s’assaboreix especialment 
en la cercavila del masclet i en diferents establiments durant tots els dies de 
la festa. 
 
Acompanyaments  
El Ball de Diables, amb els tabalers de la colla 
La Víbria, amb els dolçainers Tresmall (Vinaròs) 
El Drac, amb la Cobla Antiga del Camp 
El Basilisc, amb la formació 3 Tocats 
El Lleó, amb el grup Metralla 
Els Nanos, amb Els Ganxets, grallers del Baix Camp 
La Mulassa, amb el Grup de Grallers Xalocs 
Els Gegants, amb els grallers Els Vinardells (Penedès) 
El Carrasclet, amb Pentagralla, grup de grallers 
El Ball de Pastorets, amb la mitja cobla Les Majorales 
El Ball de Pere Joan Barceló, amb La Patuleia (Cambrils) 
El Ball de Galeres, amb els Ministrers del Camp de Tarragona 
El Ball de Cavallets, amb la Cobla de Tarotes 
El Ball de Cercolets, amb els grallers Els Carreter (Lleida)  
El Ball de Prims, amb la cobla de tres quartans Bufalodre (Valls) 
El Ball de Valencians, amb els grallers de la Canya d’Or  
El Ball de Bastons de l’Esbart Santa 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 la colla 
Els Xiquets de Reus, amb els grallers de la colla 
L’Àliga, amb la Cobla Reus Jove 
La imatge de Sant Pere, amb la Capella de Cantors de la 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 Petita, amb els grallers de l’Aula de Sons 
Els Nanos Petits, amb Els Ganxets, grallers del Baix Camp 
La Mulasseta i els Vitxets, els Moros i els Indis Petits, amb els grallers Els 
Vinardells (Penedès) 
El Ball de Pastorets Petit, amb la mitja cobla Les Majorales 
El Ball de Cercolets Petit, amb els grallers Els Carreter (Lleida) 
El Ball de Prims Petit, amb la cobla de tres quartans Bufalodre (Valls) 
El Ball de Valencianets, amb els grallers de la Canya d’Or 
El Ball de Bastonets de l’Esbart Santa Llúcia, amb els grallers de la colla 
El Ball de Gitanetes, amb els grallers Pentagralla 



L’Escola de Bastons de l’Orfeó Reusenc, amb els grallers de la colla 
La Canalla dels Xiquets de Reus, amb els grallers de la colla 
Tancarà el Seguici Petit la Banda Pere Manyanet. 
 
La Botiga de la Festa Major i punt d’informació  
 
Situada al jardí de la Casa Rull, hi trobareu programes, postals, cartells i tots 
els productes que són identificatius de la Festa Major de Reus: samarretes, 
carpetes, llapis, bolígrafs, els gots reciclables, xocolata, bou i arròs enllaunat, 
tasses, el llibre de la Festa Major, els imants, el trencaclosques dels Gegants i 
Nanos. Hi trobareu novetats de les entitats, com ara el Bou de Goma. 
 
Horari:  
Del 14 al 29 de juny, de 10:00 a 13:30 h i de 17:00 a 20:30 h  
 
La resta de l'any podeu trobar els 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 
 
 
 
 
 


