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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.
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.

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.

Dissabte 17
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.
12.00 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL, Toc de Festa,
que anuncia la vigília de la festivitat de Corpus.
18.30 h, pels CARRERS DEL NUCLI ANTIC, cercavila del
Canó de les Festes. Pólvora, música i sàtira per convidar
a la festa.
20.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, ballades de la
Mulassa i dels Gegants amb l’acompanyament musical
de gralla i metall.
21.00 h, des del CAMPANARET, cercavila dels Bous de
Foc, amb la participació dels Bous i la Vedella de Foc,
que passarà pel carrer Llovera, plaça de Prim, carrer de
Monterols 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. Per
finalitzar l’acte encesa conjunta amb la col·laboració del
públic amb bengales infantils, que es repartiran abans
de l’encesa.

MESURES I RECOMANACIONS PER A
L’ACTUACIÓ DELS BOUS DE FOC

Diumenge 18
LA PROFESSÓ DE CORPUS

Per al veïnat i comerciants:

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.

altres elements com banderes, etc.

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.

3. No llanceu aigua fins que no hagi acabat l’actuació

1. Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abaixades,
aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no tingueu roba estesa o
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.).
(ja que la pólvora mullada pot tenir efectes imprevisibles).
4. No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o

12.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, celebració de la
missa.
18.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, ofici religiós,
celebració de la missa.

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.

18.45 h, des de l’AJUNTAMENT, anada dels Nanos, la
Mulassa, els Gegants i l’Àliga a la professó de Corpus.

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

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.

4. No demaneu al veïnat que llanci aigua fins que no hagi acabat

Recorregut: plaça de Sant Pere, carrer del Fossar Vell, raval
de Sant Pere, carrer de Sant Pere Apòstol, carrer de
ml’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.

3. Porteu un calçat adequat (esportiu, etc.) i tancat. Eviteu el calçat
de fibra sintètica. Procureu que sigui de cuir.
l’actuació (ja que 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.

