


17- Plaça del Castell
18- Plaça de Prim
19- Plaça del Baluard
20- Plaça de la Llibertat
21- Museu de Reus, Espai plaça Llibertat
22- Museu de Reus, Espai raval Santa Anna
23- Biblioteca Central Xavier Amorós
24- La Palma
25- Mas Vilanova
26- Santuari de Misericòrdia
27- Passeig de Misericòrdia
28- Plaça de la Pastoreta
29- Plaça del Santuari
30- Parc del Ferrocarril
31- Refugi de la Patacada 

 Espais de la Festa
1- Ajuntament
2- Plaça del Mercadal
3- Prioral de Sant Pere i campanar
4- Castell del Cambrer
5- Casa Rull i Botiga de la Festa 
6- Gaudí Centre
7- Centre de Lectura
8- Cal Massó
9- Teatre Fortuny
10- Teatre Bartrina
11- Teatre Bravium
12- Sala Santa Llúcia
13- Orfeó Reusenc 
14- Plaça d’Evarist Fàbregas
15- Plaça d’Anton Borrell
16- Plaça del Teatre

1
2

7

6

5 9

20 21

22

23

25

26

29

30

31

27

28

24

8

3
1016

17 11 14

15

12
19

13

18

4



Les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia posen punt final 
a l’estiu reusenc amb una nova expressió col·lectiva de la nostra 
identitat cultural. És, sens dubte, una cita central en el calendari 
festiu de la ciutat que any rere any demostra la seva força i el 
seu lluïment.

Els actes tradicionals en honor de la Mare de Déu de Misericòr-
dia, alguns tan emblemàtics com el rosari de torxes o la baixada 
dels elements festius al santuari, es combinen amb actes lúdics 
en places i escenaris, castells i una llarga llista de propostes 
culturals per donar forma a una àmplia programació que fa de 
les festes una autèntica celebració ciutadana, oberta a totes les 
edats i a tots els públics. És aquest caràcter, plural i integrador, 
profundament arrelat en la cultura popular tradicional i permea-
ble alhora a les novetats, el que fa de les festes una experiència 
ciutadana de primer ordre fruit de la suma d’esforços i voluntats 
de moltes persones: l’organització, les entitats i grups que fan 
possibles els diferents actes i el públic que hi participa i les viu 
amb intensitat.

Des d’aquestes pàgines, vull afegir-me a la commemoració i    
desitjar-vos unes molt bones festes.

Reus ha aconseguit en les darre-
res dècades consolidar les seves 
festes com a elements patrimo-
nials col·lectius amb gran reco-
neixement dins i fora de la ciutat. 
En aquest sentit, el concepte col·
lectiu s’expressa en tot el seu sig-
nificat, si tenim en compte la im-
portància que ha tingut en aquest 
procés el paper de les entitats i la 
ciutadania a l’hora d’enriquir i en-
grandir la nostra festa. 

Com passa amb la Festa Major 
de Sant Pere, les Festes de la 
Mare de Déu de Misericòrdia 
són un clar exemple d’aquesta 
evolució. En aquest cas, sense 
perdre el seu intens compo-
nent de religiositat, els actes en 
honor de la patrona han sabut 
incorporar la força del seguici i 
les activitats festives que apor-
ten encara més solemnitat i 
lluïment a la celebració. 

El moment de la baixada del 
seguici al santuari pel passeig 

de Misericòrdia, un dels indrets 
més bells de la ciutat, és una 
gran metàfora de la capacitat 
del nostre teixit associatiu per 
treballar conjuntament en un 
projecte comú. 

El programa de festes d’en-
guany, a més, incorpora un 
acte ben especial, la Diada del 
Mercadal, una cita castellera de 
primer nivell on s’aplegaran les 
colles punteres del país, aquelles 
que han realitzat castells de deu 
pisos, que seran acompanyades 
pels nostres Xiquets de Reus en 
una jornada que promet ser, un 
cop més, memorable.

Tot plegat, parlem d’unes festes 
que han esdevingut una obra 
col·lectiva que cada any ens ser-
veix als reusencs per acomiadar 
l’estiu i donar la benvinguda al 
cicle vital de la tardor. Us ani-
mem a viure-ho de prop i esde-
venir-ne protagonistes.

Festes de la 
Mare de Déu de 
Misericòrdia

La festa, 
patrimoni col·lectiu

Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus

Montserrat Caelles Bertran
Regidora de Cultura i Joventut





17.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, planta-
da de la XVII Trobada de Gegants. Amb la 
participació dels gegants de la Selva del Camp, 
Manresa, Ripollet, Montblanc, Lleida, Pobole-
da, la Mulassa de Girona, la Giulietta, el Carras-
clet, la Mulassa i els Gegants de Reus.
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La Trobada 
   de Gegants

18.00 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, 
cercavila de la XVII Trobada de Gegants. 
Recorregut: plaça del Mercadal, carrer Major, 
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 Monte-
rols i plaça del Mercadal, on tindran lloc les 
ballades de lluïment.

18.00 h, al CASTELL DEL CAMBRER, xerrada 
sobre les carretillades a càrrec del Ball de Dia-
bles de l’Arboç, el Ball de Diables de la Ràpita 
i el Ball de Diables Carranquers de Cervera. 
Sopar al local del Ball de Diables de Reus (c. 
de Sant Miquel 69). Preu de l’àpat: 5 €. Ins-
cripcions a diables@diablesdereus.cat.  

23.30 h, a LA PALMA, ball de gralles amb 
motiu de la XVII Trobada de Gegants.  

10.00 h, al MUSEU DE REUS, Espai raval 
de Santa Anna, exposició El sexe a l’època 
romana, amb peces procedents de museus 
catalans, on es desvetllen els aspectes més 
íntims de la vida dels romans (públic adult). 
Es podrà visitar de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 
a 20.00 h, de dimarts a dissabte (laborable) 
fins al 23 de novembre.  

11.00 h, al CASTELL DEL CAMBRER, “Parlem 
de foc”, xerrada sobre el model de colles de 
diables a càrrec del Ball de Diables de Vilafran-
ca i el Ball de Diables de les Borges del Camp. 
Dinar al local del Ball de Diables de Reus (c. de 
Sant Miquel 69). Preu de l’àpat: 5 €. Inscripci-
ons a diables@diablesdereus.cat.  

D’11.00 a 21.00 h, a la PLAÇA DE PRIM, 
la Festa de la Ràdio amb Lanova Ràdio. La rà-
dio de proximitat del Camp de Tarragona (99.8 

FM i www.lanovaradio.cat) presenta la progra-
mació de la temporada 2015-2016 amb una 
jornada repleta d’activitats per a tota la família 
que inclou ràdio en directe, concerts, teatre, mà-
gia, tallers per als més petits...

12.00 h, des del MAS VILANOVA, repartiment 
del programa de les Festes de la Mare de 
Déu de Misericòrdia. El Xiquet i la Xiqueta, 
acompanyats del Campi, viatjaran en cotxes 
d’època fins a la plaça del Mercadal tot repar-
tint el programa de festes.



19.30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE    
LECTURA, conferència “75è aniversari del 
Front Nacional de Catalunya: Política per a un 
País”, a càrrec d’Agustí Barrera.  

20.00 h, a la sala Fortuny del CENTRE DE 
LECTURA, inauguració de l’exposició de di-
buixos sobre obres de Gaudí d’Hiroya Tanaka, 
doctor en Arquitectura. L’exposició es podrà 
visitar fins al 8 d’octubre.  

17.30 h, a la sala infantil de la BIBLIOTECA        
XAVIER AMORÓS, contes a cau d’orella i cloen-
da del joc de lectura de l’estiu 2015. Més informa-
ció al web: biblioteca.reus.cat.  

20.00 h, a la sala central de la BIBLIOTECA 
XAVIER AMORÓS, presentació de Coia Valls 
com a escriptora “De Capçalera” a la BCR. Un 
projecte del Servei de Biblioteques de la Ge-
neralitat amb la col·laboració de la Institució 
de les Lletres Catalanes.  

11.00 h, al CASTELL DEL CAMBRER, “Parlem 
de versos”, xerrada sobre els textos dels balls 
de Sant Miquel a càrrec del Ball de       Diables 
de Vilafranca, el Ball de Diables de Sant Quintí 
de Mediona i el Ball de Diables de Vilanova. 
Dinar al local del Ball de Diables de Reus (c. de 
Sant Miquel 69). Preu de l’àpat: 5 €. Inscripci-
ons a diables@diablesdereus.cat.  

17.30 h, a la PLAÇA D’ANTON BORRELL,       
La Patxanga. Passa una estimulant tarda 
de diumenge tot participant amb els teus 
amics a La Patxanga de Festa Major. Deixa’t 
sorprendre per un partit de futbol amb 
unes normes divertidament diferents. I des-
prés del repartiment de premis, final de festa 
amb DJ Tro. Més informació i inscripcions a 
tronatsdereus@gmail.com o a facebook.com/
tronatsdereus. Us hi esperem!!! Organitza 
Tronats de Reus.

20.00 h, al RACÓ DE LA PALMA, 15è Festival 
ArReus - Músiques d’Arrel d’Arreu del Món. 
Concert amb Jazz Cat, un grup de jazz a la catala-
na que, partint de melodies populars, les arranja 
en un context de jazz, pensant en el jazz com a 
marc de creació i improvisació musical perquè les 
melodies sonin actuals, amb el flabiol com a prin-
cipal tret característic. Seguidament, Barcelona 
Ethnic Band, un septet de folk que recupera 
cançons tradicionals d’arreu del món. Un viatge 
trepidant per músiques que van des de la regió 
bàltica, els Balcans, el Caucas Sud, l’Orient Pròxim, 
Àsia Oriental, Oceania, Amèrica del Sud, Nord 
d’Àfrica i l’oest d’Europa. Preu: 8 €, amb consumi-
ció inclosa (cervesa o refresc).  
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Jazz Cat

Barcelona Ethnic Band



A partir de les 18.00 h, a la PLAÇA DE SANT 
PERE,  Reus 1900, recreació històrica te-
atral a través de la qual podrem conèixer 
els personatges i personalitats per apro-
par-nos a la vida quotidiana de l’època a 
través de la recreació d’un sopar a cavall del 
segle XIX i XX. Performance organitzada per 
Mandril·lia Associació.

20.00 h, a CAL MASSÓ, passi del               
curtmetratge Per què a mi? Joves de 12 
a 18 anys ens expliquen, a través d’entre-
vistes, experiències personals i les seves 
pròpies reflexions; què és el bullying. 
Documental ideat i realitzat pels mateixos 
joves durant el juliol de 2015 dins del 
programa Altersuer, d’oci alternatiu i pre-
venció de conductes de risc.  
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Durant el matí, al CAMPANAR DE LA PRIORAL, 
al punt més alt del pinacle major, hissada 
de la bandera mariana com a inici de les 
festes de Misericòrdia.

18.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 
Storytimes. La màgia del teatre i els con-
tacontes ara també... en anglès! Vine a gau-
dir amb les nostres Storytimes. Organitza La 
Martina School.

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. 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. Capacitat limitada. Preu: 3 €. Ven-
da d’entrades a la Botiga de la Festa a la Casa 
Rull a partir del dilluns 14 de setembre i fins 
a exhaurir existències.

20.00 h, al SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT, 
lliurament dels Guardons de la Ciutat 
2015. Un homenatge públic a la societat ci-
vil de casa nostra. Fill il·lustre de Reus a títol 
pòstum a Ramon Ferran Pagès. Mencions 
honorífiques municipals a: Col·legi Maria 
Rosa Molas, Fundació Banc d’Aliments de les 
Comarques de Tarragona, Pia Germandat de 
Sant Isidre i Santa Llúcia, Servei Educatiu Baix 
Camp a Reus, Il·lustre Col·legi d’Advocats, 
Institut Domènech i Montaner i Reus Club 
de Mar. Durant l’acte es repartirà la postal 
corresponent al número 35 de la col·lecció 
d’elements de la festa, dedicada al Rosari de 
Torxes.  

Fill il·lustre de Reus a títol pòstum a 

Ramon Ferran Pagès. 

Mencions honorífiques municipals a: 

•Col·legi Maria Rosa Molas

•Fundació Banc d’Aliments 

de les Comarques de Tarragona

•Pia Germandat de Sant Isidre i 

Santa Llúcia

•Servei Educatiu Baix Camp a Reus

•Il·lustre Col·legi d’Advocats

•Institut Domènech i Montaner 

•Reus Club de Mar
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Sense Sal

20.00 h, a la PARRÒQUIA DE SANT JOAN, 
inauguració del 25è aniversari de l’Esplai 
Fem-nos Amics. Seguidament, conferència 

“Educar amb humor” a càrrec de Carles Cap-
devila. Una anàlisi en clau irònica sobre les 
obsessions en el procés educador i una crida 
a la necessitat de posar-hi els 5 sentits: el 
sentit comú, el sentit moral, el sentit de la 
responsabilitat, el sentit del ridícul i –sobre-
tot– el sentit de l’humor. Organitza: Comissió 
del 25è aniversari de l’Esplai Fem-nos Amics.

21.00 h, al TEATRE BARTRINA, IV Festival 
Internacional de Guitarra Guitarreus, 
amb l’actuació de duet El Tango i Alfredo 
Panebianco. El duet de bandoneó i guitarra 
El Tango està format per l’argentí Orlando di 
Bello i el guitarrista català Carles Pons. El seu 

repertori està dedicat íntegrament a la músi-
ca argentina. Des de Cuba ens arriba Alfredo 
Panebianco per presentar-nos el seu disc Co-
sas del Alma.  

22.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, concert 
amb Gertrudis, un dels grups pioners de la 
fusió de la rumba catalana i un dels respon-
sables de fer arribar aquest estil a la gent 
jove. Han tornat aquest 2015 per celebrar 
els 15 anys de carrera amb una gira molt 
especial. Tot seguit, Sense Sal, un grup for-
mat per vuit amics de Terrassa i voltants. En 
la línia del pop·folk més europeu i carregats 
d’instrumentalització, no us perdeu les me-
lodies d’aquest grup que de la senzillesa en 
fa grandesa. 

Gertrudis

Alfredo Panebianco



11.30 h, des de CAL MASSÓ, sortida del   
vermut cultural amb la ruta Reus bressol 
del Vermut. Un passeig acompanyats de 
l’aroma i el gust d’aquell “Reus, París i Lon-
dres” 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. Imprescin-
dible reserva prèvia on line a www.codoledu-
cacio.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.

12.00 h, al CENTRE DE LECTURA, concert 
familiar Què ens porta l’esquirol? per a nens i 
nenes de 2 a 5 anys. Entrada lliure.  

12.00 h, al BAR TEÏNA, vermutada-presen-
tació de la 22a edició del Reggus, amb la sessió 
de Di Farm All-Stars. 

12.30 h, al LOCAL DELS XIQUETS DE REUS, 
presentació de la XII Diada del Mercadal i 
sorteig de l’ordre d’actuació i ubicació 
de les colles a plaça.

De 17.00 a 20.00 h, al CAMPANAR DE LA 
PRIORAL, l’actriu Lourdes Domènech ens 
oferirà una visita guiada amb un toc d’hu-
mor que conclourà amb un berenar amb coca 
i cava. Per la limitació de capacitat, es farà per 
rigorós ordre de tandes. Organitza: Grup Cul-
tural de Misericòrdies de Reus.

17.30 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, demos-
tració i modelatge d’un bonsai a càrrec del 
professor Josep M. Martínez.  

18.00 h, a la PLAÇA DE PRIM, XII Concurs de 
Masclet i Fira de Degustació amb els establi-
ments col·laboradors del masclet. Per votació po-
pular, es triarà el millor masclet entre tots els par-
ticipants. Amb la col·laboració de Vermuts Miró.

19
Dissabte8.30 h, al CONCESSIONARI SEAT BAYCAR, al 

polígon AgroReus, XXII Concentració de 
Seat 600 i I Trobada de Seats. A les 9.00 h, 
sortida en direcció a Mont-roig per visitar el 
Baix Camp, la Terra Alta i el Baix Ebre.

9.00 h, des del PARC DEL FERROCARRIL, 
sortida de la II Caminada Popular per la 
Salut Mental: Caminem Junts per la Salut 
Mental. Organitzada per l’Associació de Fa-
miliars de Malalts Mentals Doctor Francesc 
Tosquelles amb l’objectiu de donar a conèixer 
el col·lectiu de persones amb malaltia mental, 
lluitar contra l’estigmatització social i sensibi-
litzar la població. Hi haurà dos recorreguts: 5 
i 10 km. Amb la col·laboració de la banda de 
música Bandsonats i l’Agrupament Escolta La 
Mulassa de Reus.

A partir de les 10.00 h i durant tot el dia, en 
DIFERENTS INDRETS DE LA CIUTAT, Reus Ocult. 
Visites a espais patrimonials de la ciutat com l’Es-
tació Enològica, l’Escola d’Art i Disseny, el taller 

de gravats de Ramon Ferran o la Sala de Juntes 
de la Congregació de la Puríssima Sang, entre 
d’altres. Més informació a www.vaporlab.cat.

De 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 21.00 h, al 
JARDÍ DE LA CASA RULL, obertura de la XXI 
Exposició de Bonsais Ciutat de Reus, que 
es podrà visitar fins al 26 de setembre.  

11.00 h, al SANTUARI DE MISERICÒRDIA, 
inauguració de la restauració del rellotge del 
santuari, realitzada pels alumnes de mecànica 
de l’IES Domènech i Montaner.  

11.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Matí      
Gegant, plantada amb la participació dels di-
ferents gegants que hi ha a la ciutat. 12.00 h, 
cercavila amb el següent recorregut: plaça del 
Mercadal, carrer Major, plaça de Sant Pere, carrer 
de les Peixateries Velles, carrer de l’Hospital, car-
rer de la Presó, plaça de la Farinera, carrer d’Aleus, 
carrer del Metge Fortuny i plaça del Mercadal. 
Per participar cal invitació de l’organització.



21.00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 
taller de swing i lindy-hop, a càrrec de 
Bàsic Escola de Ball. Taller d’iniciació adre-
çat al públic general sense experiència de 
ball. A les 21.30 h, exhibició de swing i 
lindy-hop. Espectacle de ball ambientat en 
els anys vint on es mostren diferents balls 
retro barrejats amb balls moderns, com el 
lindy-hop swing.

21.30 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, 
A Reus, Correfoc!, amb la participació del 
Ball de Diables del Vendrell, els Diables de 
Lleida, el Ball de Diables de Vilanova, el Drac 
de Ribes, les Puces del Caramot del Vendrell, 
lo Fardatxo i l’Afaram (dracs de Rasquera), el 
Drac de Puig-reig i, de Reus: els Bous de Foc, 
la Víbria, el Ball de Diables, el Drac i la Cabra. 
Recorregut: carrer Major, plaça de Sant Pere, 
plaça de les Peixateries Velles, carrer de la 
Mar, plaça del Mercadal, carrer del Metge 
Fortuny, carrer d’Aleus, plaça de la Farinera, 

carrer de Santa Anna, raval de Santa Anna, 
carrer del Vidre i plaça del Mercadal.

22.00 h, al TEATRE BARTRINA, La Gata Borda 
estrena Un retrat familiar. Hi ha molts tipus de 
famílies. En aquesta obra, la companyia reus-
enca ens ensenya petits fragments d’algunes 
d’elles. Un recorregut per diferents escenes 
de diversos textos teatrals que ens mostren 
una sèrie de realitats familiars amb un nexe 
comú: les mares. Mares possessives, desagra-
dables, dures, pesades, repressores, geloses, 
excessives. Dolgudes. Mares que estimen 
els seus fills però que no en saben. O no vo-
len. O no poden fer-ho d’una altra manera. I 
com poden acabar aquestes relacions entre 
aquestes mares i els seus fills o filles? L’obra 
ofereix quatre possibilitats, però de ben se-
gur que n’hi ha moltíssimes més. Preu: 15, 
12 i 9 €.  
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inauguració oficial de la XXI edició de l’Ex-
posició de Bonsais Ciutat de Reus, a càrrec de 
les autoritats municipals.  

18.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Diada 
Castellera de Misericòrdia, amb la parti-
cipació dels Nens del Vendrell, els Moixigan-
guers d’Igualada, els Castellers de Sabadell 
i els amfitrions, els Xiquets de Reus. Diada 
amb tres colles revelació dels darrers anys i 
que ja han fet els seus primers passos bus-
cant els nou pisos d’alçada.

18.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS,           
espectacle infantil d’actors i titelles amb                    
La companyia del príncep Totilau, que ens 
presenta El llop ferotge. Després d’haver-se men-
jat la caputxeta, l’àvia, sis cabretes i gairebé tres 
porquets, ha d’enfrontar-se a un judici popular, 
en el qual declararan les mares d’aquests perso-
natges. Quin serà el veredicte? És realment culpa-
ble, o potser senzillament tenia molta gana?

19.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, plantada 
de les bèsties participants de l’A Reus, Correfoc!

De 19.00 a 21.00 h, al REFUGI DE LA PA-
TACADA, visites teatralitzades. Capacitat 
limitada. Preu: 3 €. Venda d’entrades a la Bo-
tiga de la Casa Rull a partir del dilluns 14 de 
setembre i fins a exhaurir existències.

20.00 h, des de la PLAÇA DE CATALUNYA,      
A Reus, Correfoc Infantil!, amb la parti-
cipació dels Diablons del Vendrell, el Ball de 
Diables infantil del Morell, els Diablons de 
Constantí, el Ball de Diables infantil de les 
Borges del Camp, el Ball de Diables infantil, 
el Drac petit i la Cabra petita de Reus. Recorre-
gut: plaça de Catalunya, raval de Santa Anna, 
carrer de Martí Napolità, carrer de Santa Anna, 
carrer d’Aleus, carrer d’en Vilar, raval de Santa 
Anna, carrer del Vidre i plaça del Mercadal.





18.00 h, a l’AUDITORI DE LA SALA SANTA LLÚCIA, 
representació de Sí, carinyu a càrrec de la 
companyia 7 de kamping. Una consellera 
matrimonial, fastiguejada amb la seva feina 
i amb la seva vida sentimental, rep la visita 
d’uns clients una mica especials; per una 
banda, una parella que ha basat el seu matri-
moni en els diners i les aparences, i per una 
altra, un matrimoni que es queixa que tot 
funciona malament des del mateix dia que 
es van casar. Preu: 6 €.

18.00 h, a la PLAÇA DEL SANTUARI, 49è 
Aplec Baix Camp, contacontes amb Rat Ce-
brian Músics amb potes.

19.00 h, al TEATRE BARTRINA, La Gata Borda 
presenta Un retrat familiar. Un drama sobre els 
diferents tipus de realitats familiars amb el nexe 
comú de mares i fills. Preu: 15, 12 i 9 €.  

De 19.00 a 21.00 h, al REFUGI DE LA PATACADA, 
visites teatralitzades. Capacitat limitada. Preu: 
3 €. Venda d’entrades a la Botiga de la Festa 
de la Casa Rull a partir del dilluns 14 de se-
tembre i fins a exhaurir existències.

21.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, cantada 
d’havaneres amb els grups Les Veus de Reus i 
Sons de Mar. El Grup Cultural de Misericòrdi-
es ens oferirà rom cremat. 

Veus de Reus

Sons de Mar
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tració i posterior sortida de la XX Sortida 
amb Motos Guzzi. Sortida temàtica per les 
nostres carreteres de motos Guzzi 49, 65, 73, 
98 o 110. Vermelles, brillants, restaurades o 
en estat original. Inscripció abans del 15 de 
setembre al  telèfon 668 891 728.

De 9.00 a 20.00 h, a la PLAÇA DEL SANTUARI, 
49è Aplec Baix Camp, organitzat per la 
Colla Sardanista Rosa de Reus. La diada co-
mença amb un esmorzar popular. Sardanes 
tot el dia amb les cobles Jovenívola de Saba-
dell i Reus Jove. A les 12.15 h, entre 200 i 
250 alumnes de nou escoles de la ciutat ba-
llaran una sardana. Alhora, hi haurà diversos 
tallers i activitats: escacs, colla castellera, 
tirades de bitlles, jocs, manualitats, espais di-
versos, una exposició fotogràfica i un concurs 
de colles a la tarda. 

D’11.00 a 13.00 h, a la PLAÇA DEL SANTUARI, 
Especial Misericòrdia 2015 amb Lanova 
Ràdio. En directe des de l’Aplec Baix Camp, 
tots els detalls de la trobada sardanista i de 
les festes de Misericòrdia en un programa 
especial de la ràdio de proximitat del Camp 
de Tarragona, que inclourà entrevistes i actu-
acions, i que es podrà seguir al 99.8 FM i a 
www.lanovaradio.cat.

11.00 h, al SANTUARI DE MISERICÒRDIA, 
missa de la 35a Trobada de Misericòrdies 
al Santuari.  

11.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, tallers 
lliures de bonsai, adreçats als aficionats.  

12.00 h, des del CARRER DE MARTÍ NAPOLITÀ, 
pel centre de la ciutat, correvermuts amb 
acompanyament musical en directe. La cerca-
vila acabarà a la plaça de Prim, amb una ver-
mutada popular. Acte ofert pel Bou de Reus i 
els Amics del Vermut.

12.45 h, davant de la RESIDÈNCIA STS          
MISERICÒRDIA, vermut musical gratuït per 
a tothom. Amb l’acompanyament musical 
dels Bandsonats i la participació dels Nanos 
de Reus. Organitza: Residència STS Misericòr-
dia. Col·labora: De Muller.

17.30 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, demos-
tració de formació i modelatge d’un bonsai 
a càrrec del professor Francesc Giner.  

18.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, planta-
da de la Trobada d’Elements del Seguici 
Fets per Tu. Si ets fan del seguici de Reus... 
Fes-te el teu element o vesteix-te com el teu 
ball preferit i llueix-te per Misericòrdia! Ela-
bora el teu element, és ben fàcil... tisores... 
pega... cartró o qualsevol altre material. Si 
vols participar-hi i per a més informació, en-
tra a www.canalreustv.cat i segueix les ins-
truccions. Amb la col·laboració de Canal Reus 
TV. A les 18.30 h, inici de la cercavila de 
la trobada pel centre de la ciutat. Recorregut: 
carrer Major, carrer de les Peixateries Velles, 
Absis, carrer de l’Hospital, carrer de la Presó, 
carrer de les Galanes i plaça del Mercadal.





18.30 h, pels CARRERS DEL NUCLI ANTIC, 
cercavila del Canó de les Festes. Canonades 
i versots ompliran els carrers del nucli antic. 

18.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS,  es-
pectacle de circ  amb la  cia. Los Herrerita, 
que ens presenta The Flamingos. Per fi, des-
prés de tota una vida duent el circ arreu del 
món, tornen per primer cop ridículs, rancis, 
passats de moda i de dubtós bon gust; mal-
grat la seva experiència són incapaços de re-
conèixer on és el veritable talent. I no només 
això… a més ho volen amagar!

De 19.00 a 21.00 h, al REFUGI DE LA PATACADA, 
visites teatralitzades. Capacitat limitada. Preu: 
3 €. Venda d’entrades a la Botiga de la Festa a 
la Casa Rull a partir del dilluns 14 de setem-
bre i fins a exhaurir existències.

20.00 h, a l’AJUNTAMENT DE REUS, XXIII Troba-
da de Misericòrdies de la nostra ciutat.  

21.00 h, pel NUCLI ANTIC, el Carro dels 
Romanços. El Bravium Teatre ens ofereix 
una passejada teatral basada en la rica pro-

18.30 h, pels CARRERS DEL NUCLI ANTIC, 
cercavila del Canó de les Festes. Canonades 
i versots ompliran els carrers del nucli antic. 

18.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, ani-
mació infantil amb Rah-mon Roma i l’espec-
tacle Àpali, família! Cançons i danses de creació i 
populars per cantar i ballar amb família... No hi 
ha color! Quan els pares ballen amb els seus fills 
es crea una atmosfera màgica, un ambient en-
grescador, una interacció brutal, unes situacions 
entranyables, especials, inesborrables.

18.30 h, a la sala annexa de la BIBLIOTECA 
XAVIER AMORÓS, club de lectura de poesia, 
amb Antologia poètica de Puixkin. Més informa-
ció al web biblioteca.reus.cat.  

De 19.00 a 21.00 h, al REFUGI DE LA PATACADA, 
visites teatralitzades. Capacitat limitada. 
Preu: 3 €. Venda d’entrades a la Botiga de la 
Festa a la Casa Rull a partir del dilluns 14 de 
setembre i fins a exhaurir existències.

20.00 h, pel NUCLI ANTIC, el Carro dels 
Romanços. El Bravium Teatre ens ofereix 
una passejada teatral pels carrers del cen-
tre de la ciutat basada en la rica producció 
reusenca de literatura de fil i canya del segle 
XIX. Sortida de la cercavila des de la seu de 
l’entitat, al carrer de la Presó, i actuacions a 
la placeta del carrer del Vidre, plaça de Da-
vid Constantí, plaça de les Basses i plaça de 
Sant Pere.
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ducció reusenca de literatura de fil i canya del 
segle XIX, pels carrers del centre de la ciutat. 
Sortida de la cercavila a la seu de l’entitat, al 
carrer de la Presó, i actuacions a la placeta del 
carrer del Vidre, plaça de David Constantí, pla-
ça de les Basses i plaça de Sant Pere.

21.00 h, al CAMPANAR DE LA PRIORAL,        
visites nocturnes al campanar. Per segon 
any consecutiu, els Campaners de Reus ens 
expliquen la seva tasca, tot gaudint de nit de 
l’espectacular mirador de la ciutat. Preu: 1 € 
per persona. Imprescindible reserva prèvia 
a partir del dilluns 14 de setembre a campa-
nersdereus@gmail.com.

21.00 h, al TEATRE FORTUNY, representació 
de Pels pèls, una combinació de comèdia, 
thriller i reality show que gira al voltant d’un 
assassinat comès en una perruqueria. El crim 
implica els seus sis protagonistes, el perru-
quer, la seva ajudant i els quatre clients. I per 
resoldre el cas, el públic juga un paper actiu, 
ajudant els Mossos d’Esquadra encarregats 
de resoldre el crim a la versió catalana, a tro-
bar el culpable. Preu: 25, 15 i 10 €.  
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17.30 h, a la sala infantil de la BIBLIOTECA 
XAVIER AMORÓS, contes a cau d’orella, 
amb La Pastoreta i la Mare de Déu. Més infor-
mació al web biblioteca.reus.cat.  

18.00 h, des de l’AJUNTAMENT, sortida de 
la cercavila del Seguici Petit de la ciutat. 
Amb la participació del Ball de Diables in-
fantil, el Drac petit, la Cucafera petita, els 
Nanos petits, la Mulasseta, els Gegants Vit-
xets, Moros i Indis petits, el Ball de Pasto-
rets petit, el Ball de Cercolets petit, el Ball 
de Prims petit, el Ball de Valencianets, el 
Ball de Bastonets de l’Esbart Santa Llúcia, 

el Ball de Mossèn Joan de Vic petit, el Ball 
de Gitanetes, el Ball de Bastons petit de 
l’Orfeó Reusenc, la Canalla dels Xiquets de 
Reus i la Banda de Música del Pare Manya-
net. El recorregut de la cercavila serà: 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 Mon-
terols i acabarà novament a la plaça del 
Mercadal, on es farà la passada de lluïment.

18.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, berenar 
popular, gentilesa de Borges.

18.30 h, a la sala annexa de la BIBLIOTECA 
CENTRAL XAVIER AMORÓS, club de lectura 

“Love2read”, amb Book of good and physics. Més 
informació al web biblioteca.reus.cat.  

De 19.00 a 21.00 h, al REFUGI DE LA          
PATACADA, visites teatralitzades. Capacitat 
limitada. Preu: 3 €. Venda d’entrades a la Botiga 
de la Festa a la Casa Rull a partir del dilluns 14 
de setembre i fins a exhaurir existències.
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Orquestra Allioli

Orquestra Mitjanit

12.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa 
per anunciar la vigília de la festivitat, a càrrec 
dels membres dels agrupaments escoltes i 
guies MontsantCim i Misericòrdia, campa-
ners de la ciutat.

19.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa 
per anunciar la vigília de la festa, a càrrec dels 
membres dels agrupaments escoltes i guies 
MontsantCim i Misericòrdia, campaners de 
la ciutat. Alhora, des de diferents punts del 
CENTRE DE LA CIUTAT, sortida del Seguici 
Festiu de Reus i altres elements. Les fi-
gures, els balls i les danses del nostre seguici 
es passejaran pels carrers i places del centre 
de la ciutat.

20.00 h, a la PLAÇA DEL CASTELL, represen-
tació del Ball de Sant Miquel, a càrrec del 
Ball de Diables de Reus. Aquest ball escenifi-
ca la lluita del bé i el mal, i està documentat a 
la ciutat des del segle XVIII.

20.30 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, 
sortida de la Cercavila del Masclet, amb 
diferents elements festius i amb acompanya-
ments musicals. El Col·lectiu El Masclet llan-
çarà bótes a diferents punts del recorregut. 
La cercavila passarà per: plaça del Mercadal, 
carrer Major, carrer de l’Hospital, carrer de la 
Presó, plaça de la Farinera, carrer de Santa 
Anna, carrer de Rosich, carrer d’en Vilar, raval 
de Santa Anna, plaça de Prim, carrer de Llove-
ra i plaça de la Llibertat. A més, podreu com-
prar masclet a diferents establiments durant 
tots els dies de la festa.

22.30 h, des de la PLAÇA DE LA PASTORETA 
i pel PASSEIG DE MISERICÒRDIA, Rosari de 
Torxes, encapçalat per la creu i els cirials, l’es-
tendard del Grup Cultural de Misericòrdies i 
seguit del poble amb torxes. Com cada any, el 
rosari finalitzarà el recorregut a l’interior del 
santuari, on tindrà lloc la cantada dels goigs 
i la veneració de la Mare de Déu de Miseri-
còrdia (la venda de torxes es farà a partir de 
les 21.30 h fins a l’inici del rosari a la porta 
del col·legi La Salle, amb la col·laboració 
d’aquest centre educatiu).

23.00 h, al PUB PILÉE, Misericòrdia Me-
tàl·lica, Rock Nigth Show amb dues bandes 
Rock-Metal + Dj’s Zona Zero. Entrada gratuïta.

23.00 h, a la PLAÇA DEL TEATRE, revetlla 
Misericòrdia On Fire 5, amb l’actuació de 
Mass Is Like, DJ Pantoja i The Rigodonians. 

23.00 h, a la PLAÇA D’ANTON BORRELL,       
revetlla amb l’Orquestra AlliOli, el grup 
de la nostra comarca que combina la millor 
música actual amb els èxits de tota la vida. A 
continuació, l’Orquestra Mitjanit, una for-
mació que ha anat guanyant adeptes allà on 
va amb una programació moderna, participa-
tiva, popular i catalana. 

23.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, revetlla 
amb l’Orquestra Cimarrón. Balls de saló i 
d’envelat, amb molt bona música de les can-
çons de sempre i les melodies més actuals. 

Orquestra Cimarrón
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Tot seguit, al SANTUARI, actuació de la Ban-
da de Cornetes i Tambors Verge de Misericòr-
dia. Una vegada finalitzada, ofrena floral i 
musical al cambril de la Mare de Déu.

D’11.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE MISERICÒRDIA, 
a l’alçada del número 28, musclada solidària, 
organitzada per Down Tarragona amb la finalitat 
de recollir fons per poder dur a terme el finança-
ment de les activitats i així millorar la qualitat de 
vida dels xiquets i xiquetes de l’entitat.

14.00 h, a la PLAÇA DEL SANTUARI, dinar de 
festa major dels grups festius de la ciutat. A 
continuació, tots els grups festius que ho desitgin 
poden fer la seva ofrena i visitar el cambril de la 
Mare de Déu.

De 17.00 a 19.00 h, davant del SANTUARI, 
ballades dels Gegants, els Nanos, les danses i 
el bestiari.

17.30 h, a l’interior del SANTUARI, rosari i, a 
continuació, celebració de la missa.  

19.00 h, davant del SANTUARI, actuació 
castellera  amb els Xiquets de Reus.

19.30 h, al PASSEIG DE MISERICÒRDIA,             
tradicional baixada del Ball de Diables 
de Reus al santuari, amb la participació del 
Ball de Diables infantil, el Ball de Diables i els 
diables particulars. 

Els diables particulars que vulguin fer la bai-
xada s’han de posar en contacte amb el Ball 

7.00, 8.00 i 9.00 h, al SANTUARI DE           
MISERICÒRDIA, missa. Durant tot el dia, el 
cambril de la Mare de Déu de Misericòrdia es-
tarà obert per venerar la imatge (llevat de les 
hores de culte i fins al moment de la cantada 
de goigs de la Mare de Déu).  

8.00 h, pels CARRERS DE LA CIUTAT, matinades 
de Misericòrdia, amb la participació dels 
grups de grallers de la ciutat, matinades 
tronades a càrrec del grup de tabalers del 
Ball de Diables i el grup de tabalers de la Víbria, 
i matinades galejades amb el Ball de Pere Joan 
Barceló. Matinades a càrrec dels veterans del Cos 
de Bastoners de l’Orfeó Reusenc i de la Banda de 
Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia.

8.00 h, en DIFERENTS ESTABLIMENTS de la ciutat, 
esmorzars de forquilla. 

10.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa per 
anunciar la festivitat de Misericòrdia, a càrrec dels 
membres dels agrupaments escoltes i guies Mont-
santCim i Misericòrdia, campaners de la ciutat.

10.30 h, des de la PLAÇA DE LA PASTORETA, 
baixada al santuari de la Banda de Cornetes 
i Tambors Verge de Misericòrdia.

11.00 h, des de la PLAÇA DE LA PASTORETA,    
baixada del Seguici Festiu de la ciutat fins 
al santuari, amb la participació del Ball de Pere 
Joan Barceló, la Víbria, el Drac, el Basilisc, el Lleó, 
els Nanos, la Mulassa i els Gegants, el Gegant 
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, l’Àliga i la Banda 
Simfònica de Reus. En arribar al santuari, ballada 
conjunta de tots els grups del Seguici Festiu.

11.00 h, a la PLAÇA DEL SANTUARI, solemne 
missa concelebrada presidida per l’arquebis-
be Jaume Pujol Balcells. L’apartat musical ani-
rà a càrrec de l’Orfeó Reusenc i el grup musi-
cal de joves de l’Arxiprestat de Reus, amb la 
participació dels assistents. 

25
Divendres



25
Divendresde Diables abans del dia 14 de setembre al cor-

reu electrònic info@diablesdereus.cat. Caldrà 
acreditar o fer el curs CRE (consumidor recone-
gut com a expert).

A continuació, a l’interior del SANTUARI, l’Àliga de 
Reus oferirà a la Mare de Déu de Misericòrdia el 
seu ball solemne curt amb l’acompanyament 
musical de la Cobla Reus Jove.  
 
En acabar, cantada general dels goigs de 
la Mare de Déu de Misericòrdia a càrrec 
de l’Orfeó Reusenc i els fidels assistents amb 
l’acompanyament musical de la Cobla Reus 
Jove. Just en acabar, repic de campanes i 
el llançament de 21 salves de morterets 
en honor a la Mare de Déu.

A continuació, a la PLAÇA DEL SANTUARI,    
encesa de la Víbria i el Drac, seguida de 
la carretillada de Misericòrdia a càrrec 
del Ball de Diables.

Tot seguit, encesa de la façana del Santuari i 
mostra piromusical, a càrrec de la Pirotècnia Igual.

23.00 h, al PUB PILÉE, concert amb Zhen-
tralia i Las Ruinas. Entrada gratuïta.

23.30 h, al BAR MUSICAL ABSENTA, PreReggus 
2015 amb la sessió de Primatical Sound i artis-
tes convidats.



20.30 h, des del MAS IGLESIAS, VI Tomb de 
Nit, caminada nocturna per diferents indrets 
al voltant de la ciutat. Sortida a les 21.00 h. 
Inscripcions el mateix dia de la caminada o 
del 12 al 26 de setembre de 19.00 a 21.00 h 
al local de l’Associació Excursionista de Cata-
lunya (carrer d’Orient 17, baixos, entrada per 
la plaça dels Horts de Miró); i a www.aecreus.
cat. Preu: 3 €. Inclou l’assegurança, les begu-
des i el cremat. Recorregut de 7,5 km.

23.00 h, a la DISCOTECA SOTERRANI (carrer 
de l’Amargura 44), Nit Electrònica, amb 
l’Electro-Vermut de Reus. Organitza: Konixi 
Wa Esdeveniments i Discoteca Soterrani.

Diumenge 27
9.00 h, al CLUB HÍPIC REUS QMT (Mas Talla-
pedra 2), V Concurs de Salt d’Obstacles 
Copa Misericòrdia. Competició puntuable 
per a la Lliga Catalana i la Lliga Costa Daurada. 
Organitza: Club Hípic Reus QMT.

Dimarts 29
18.30 h, a la sala annexa de la BIBLIOTECA 
XAVIER AMORÓS, club de lectura “B” Gógol, 
amb Les ànimes mortes. Més informació al 
web biblioteca.reus.cat.  

Dimecres 30
17.30 h, a la sala infantil de la BIBLIOTECA 
XAVIER AMORÓS, contes per la igualtat en col-
laboració amb el Casal de les Dones. Més infor-
mació al web biblioteca.reus.cat.  

18.30 h, a la sala annexa de la BIBLIOTECA 
XAVIER AMORÓS, club de lectura “A” Gógol, 
amb Les ànimes mortes. Més informació al 
web biblioteca.reus.cat.  

19.30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE 
LECTURA, conferència amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Traducció. Organitza: Escola de 
Lletres del Centre de Lectura.  

Dijous 1
19.30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE 
LECTURA, presentació del llibre Diccionari Es-
sencial Esteve Albert, de Jordi Solé i Camardons. 
Presentarà l’acte Xavier Garcia. Organitza: Secció 
de Geografia i Història i Voliana Edicions.  

Divendres 2
20.00 h, al TEATRE BRAVIUM, presentació 
del llibre Malanyet, de Pere Audí, amb projec-
ció d’imatges de l’època. Presentació i degus-
tació del vi Gènesi del celler Vermunver, de 
Marçà. Entrada lliure.  

Dissabte 26
11.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, taller 
infantil de cura i modelatge d’un bonsai. 
Cal inscripció prèvia dels nens a les taules 
d’informació. Places limitades a 20 partici-
pants.  

D’ 11.00 a 13.00 h i de 17.00  a 19.00 h, 
a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, competició 5x5 de 
mini-bàsquet escoles de Reus. Inscripcions del 
15 al 23 de setembre a basquet@reusploms.cat 
Més informació a www.cbsallereus.cat. Orga-
nitza Ploms-Salle Reus.

De 12.00 a 15.00 h, al CARRER D’ALEUS, 
vermut rumberu, amb l’artista Peret Reyes 
i DJ OGT. Organitza: La Nit de Fer l’Índiu, 
CRAC, Colla Gegantera i Bar Absenta.

12.00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 
masterclass de Zumba a càrrec de Núria 
Soler i altres col·laboradors. Organitza: Asso-
ciació d’Amics del Vapor Vell.

12.00 h, a l’INSTITUT PERE MATA, vermut 
cultural, que constarà de visita teatralitza-
da, concert i vermut. Per a públic general. 
Imprescindible reserva prèvia! Reserves 
on line a www.codoleducacio.com +info: 
codol.educacio@tinet.cat o al tel. 977 327 
362. Amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Reus, la Fundació Pere Mata i Vermuts 
Miró.   

13.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, cloenda de la 
XXI edició de l’Exposició de Bonsais Ciutat de Reus, 
amb lliurament de records als participants.  

18.00 h, a l’AUDITORI DE LA SALA SANTA 
LLÚCIA, representació de La caputxeta i el 
llop a càrrec de la companyia Magatzem 
d’Arts. Un espectacle amb una bona esce-
nografia, funcional i pràctica, amb elements 
dels dibuixos animats dels anys seixanta i 
amb bones interpretacions que parteixen 
d’una adaptació del conte molt encertada i 
pròxima als nens. Preu: 9 €.  

18.30 h, des de la PLAÇA DE LA LLIBERTAT,        
4a Trobada de Bandes, amb la participació 
de la Banda de Cornetes i Tambors Santa Cecília 
d’Alfafar (València), la Banda de Cornetes i Tam-
bors Clave de Sol de Cheste (València) i la Banda 
de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia. 
Recorregut: plaça de la Llibertat, carrer de Llo-
vera, carrer de Monterols i plaça del Mercadal, 
on tindrà lloc l’exhibició de lluïment i el 
lliurament de records. Seguidament continuarà 
la cercavila pel carrer de Monterols, la plaça de 
Prim, tomb de ravals fins arribar a la Germandat  
de Sant Isidre i Santa Llúcia.

20.00 h, a LA PALMA, 22a edició del REGGUS, 
festival de reggae, ska i altres herbes, amb 
l’actuació de Dr. Ring Ding (Alemanya), Soweto, 
Yeyo Pérez (Madrid), The High Connection, Show-
case del Camp, Studio Oner’s i Fire Warriors Sound. 
Preu: 10 € anticipada, 12 € a taquilla.  

d’octubre

d’octubre
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Divendres20.15 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, 

lliurament del Memorial per la Pau Josep 
Vidal Llecha. Organitza: Associació Josep Vi-
dal Llecha i Centre de Lectura.  

20.30 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert 
del Cor Gòspel de Salou. Un cor amb una 
vocació cristiana però que reuneix persones 
amb diferents creences o sense cap, simple-
ment persones que gaudeixen de la música. 
Aquest projecte compta ja amb més de 30 
veus entre sopranos, tenors, contralts i con-
trabaixos i segueixen fent càstings periòdi-
cament perquè més músics o cantants s’hi 
puguin unir.  

21.00 h, al TEATRE BARTRINA, Cineclub del 
Centre de Lectura, amb la projecció de Deux 
jours, une nuit (Dos dies, una nit), dirigida 
per Jean-Pierre i Luc Dardenne (Bèlgica/Fran-
ça, 2014). VO francesa subtitulada.  

Dissabte 3 
 
xII Diada del       
  Mercadal
De 10.00 a 2.00 h, a LA PALMA, XXII Jornades 
de Rol i Estratègia a Reus. Partides intro-
ductòries, partides per a ja iniciats i tornejos 
de jocs de rol, de miniatures, de tauler i d’al-
tres tipus de jocs de taula. Organitza: Associ-
ació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus. 
Més informació a www.ajjrr.org.  

11.00 h, a la biblioteca infantil del CENTRE 
DE LECTURA, taller de còmic, a càrrec de Guti. 
Organitza: Biblioteca Infantil del Centre de Lec-
tura. Inscripcions a Secretaria del Centre.  

d’octubre

Cos Gòspel de Salou



22.00 h, des de la PLAÇA DEL BALUARD, Nit 
Cabrona, cercavila de foc amb la Cabra de 
Reus, amb motiu del seu 35è aniversari. Re-
corregut: plaça del Baluard, carrer de les Bar-
reres, carrer de l’Abadia, plaça de Sant Pere, 
carrer de la Font, carrer Baix de Sant Joan, pla-
ça de Sant Miquel, carreró de l’Abadia, carrer 
de l’Abadia, plaça del Teatre, carrer de la Raco-
na, carrer de la Puríssima Concepció, carrer de 
les Barreres i plaça del Baluard. 

23.00 h, a la PLAÇA DEL BALUARD, dins els 
actes de la Nit Cabrona, concert amb el grup 
Ebri Knight. 

Diumenge 4
De 10.00 a 20.00 h, a la PALMA, XXII Jorna-
des de Rol i Estratègia a Reus, organitzades 
per l’Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de 
Reus. Més informació a www.ajjrr.org.  

17.00, 18.00 i 19.00 h, al TEATRE BARTRINA, 
la companyia La Petita Malumaluga ens pre-
senta Bitels per a nadons, Concert Tribut 
a The Beatles. Quatre músics en moviment 
i una ballarina us conviden a participar d’un 

d’octubre

Lo Gitano Blanc

La Petita Malumaluga

Ebri Knight
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Dissabte17.00 h, des de la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 

concentració i sortida en cercavila fins a la 
PLAÇA DEL MERCADAL de les colles partici-
pants a la XII Diada del Mercadal.

17.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, XII Diada 
Castellera del Mercadal. La cita biennal que 
porta les millors colles del món casteller arriba, 
com tots els anys senars, a la plaça del Merca-
dal de Reus. La diada d’enguany serà l’única 
oportunitat de veure, en una mateixa plaça, les 
quatre colles que el 2014 van coronar castells 
de deu pisos: els Castellers de Vilafranca, 
els Minyons de Terrassa, la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona. Els acompanyaran a plaça la colla 
local, els Xiquets de Reus. En acabar la Dia-
da, al CARRER DEL ROSICH, ball de gralles 
amb els grups de grallers de les colles partici-
pants a la Diada del Mercadal.

18.00 h, a l’AUDITORI DE LA SALA SANTA LLÚCIA, 
reposició de La caputxeta i el llop, a càrrec de la 
companyia Magatzem d’Arts. Preu: 9 €.  

20.30 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Concert 
de Tardor a càrrec del Cor Ciutat de Reus, 
que ens interpretarà una selecció de repertori 
del seu últim espectacle Pop Cor, basat en els 
èxits nacionals i internacionals de les dècades 
dels seixanta, setanta, vuitanta i noranta; així 
com un tast del nou espectacle de repertori 
swing que prepara per al proper curs.  

21.00 h, al TEATRE BRAVIUM, concert de        
Lo Gitano Blanc, un grup de rumba de Flix 
que pren el nom del personatge de ficció creat 

per l’escriptor Andreu Carranza, un dels compo-
nents del grup. Ens presenta el seu nou especta-
cle, Lo poeta de la rumba, versos on ressona la 
cantarella del riu, un narcocorrido a la serra de la 
Fatarella, sonets a muses ebrenques i, fins i tot, 
un Verdaguer rumbero que es mou al ritme de 

“La Rumba Ebrenca”. Preu: 8 €.  

21.00 h, al TEATRE FORTUNY, espectacle 
de dansa i música folklòriques russes Rússia 
Multicolor amb els conjunts Zori Tiumeni i 
el trio Skazíteli de l’Altai. La mestria extraordi-
nària del cant difònic i les danses folklòriques 
de Sibèria s’oferiran per primera vegada als 
espectadors catalans. L’objectiu principal del 
festival és donar a conèixer la diversitat de la 
cultura russa i enfortir les relacions humani-
tàries i culturals entre Rússia i Catalunya. El 
Festival de la Cultura Russa compta amb el 
suport directe del Ministeri de Cultura de 
Rússia. Preus: 25 i 15 €.  



Exposicions
De l’1 al 30 de setembre
Biblioteca Xavier Amorós  
El gran escriptor Fiodor Dostoievski
Associació Catalanorussa de 
Cooperació Científica i Cultural 

Del 12 de setembre al 23 de novembre
Museu de Reus, Espai raval Santa Anna  
El sexe a l’època romana

Del 15 de setembre al 8 d’octubre
Sala Fortuny del Centre de Lectura  
Exposició de dibuixos sobre obres de 
Gaudí, d’Hiroya Tanaka
De 10 a 13 h i de 17 a 21 h

Del 19 al 26 de setembre
Jardí de la Casa Rull  
XXI Exposició de Bonsais Ciutat de Reus

De l’1 al 5 d’octubre
Saló noble d’El Círcol  
Performance Melodies de 
Literatura Russa

Del 9 d’octubre al 8 de novembre
Saló noble del Palau Bofarull  
Exposició fotogràfica de la Trobada 
d’Àligues de Catalunya a Reus
CRAC i Col·lectiu Fotocamp

Altres 
activitats
Assajos dels Xiquets de Reus
Els dies 10, 15, 18, 22, 26, 29 de setembre i 
el 2 d’octubre
Vine a fer pinya als assajos, volem posar-ho tot 
sobre la pinya i necessitem tota l’ajuda possible. 
Més informació a www.xiquetsdereus.cat.

Campionat Provincial 
Infantil de Tennis 
Del 5 al 27 de setembre
Es disputarà els caps de setmana a les instal·la-
cions del Club Tennis Reus Monterols en les ca-
tegories individual masculí, individual femení, 
parelles masculines, parelles femenines i pare-
lles mixtes. Més informació al tel. 977 751 560.

Visites
Visites al Pavelló dels 
Distingits de l’Institut 
Pere Mata
Visita una de les obres més destacades del Mo-
dernisme, obra de l’arquitecte Lluís Domènech 
i Montaner, recentment declarada Bé Nacional 
d’Interès Cultural per la Generalitat de Catalunya.

Horaris: 
* Fins al 15 de setembre: de dilluns a dissabte 
d’11.00 a 13.00 h i de 16.30 a 18.30 h. A par-
tir del 16 de setembre: dissabtes de 16.00 a 
18.00 h.

** Tancat els dies festius.

càlid i emocionant homenatge a The Beatles. 
Una proposta visual i sonora on nens i adults 
gaudeixen d’una selecció de cançons amb sofis-
ticats arranjaments, interpretades per músics de 
contrastada trajectòria. Recomanat per a nens i 
nenes de 0 a 3 anys. Durada: 35 minuts cada 
sessió. Preu: 6 € (de 0 a 5 anys) i 8 € (a partir de 
6 anys). Capacitat reduïda.  

18.00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS,   
IX Trobada d’Esbarts Infantils i Juvenils. 
Actuació de l’Esbart Santa Llúcia, acompanyat 
de l’Esbart Ramon d’Olzina de Vila-seca, l’Es-
bart Lleidatà de Dansaires, l’Esbart Dansaire 
d’Olesa de Montserrat i l’Esbart de Calafell. 
En cas de pluja, l’espectacle es traslladarà a la 
Sala Santa Llúcia.

19.00 h, al TEATRE BRAVIUM, concert de 
Quintet d’Art, que ens presenta Signes se-
crets i altres cançons, un concert on la música 
es fusiona amb el moviment buscant nous 
recursos expressius i escènics a través d’un 
repertori i una formació interessant des del 
punt de vista expressiu i sonor. Preus: públic 
general 10 €, socis 8 €.  

4
Diumenge



4t concurs 
fotogràfic de la 
Diada del
Mercadal
El 3 d’octubre agafa la càmera de fotografiar 
(o el mòbil) i fes cap a plaça. Pots participar 
en qualsevol de les quatre categories a con-
curs: Avellana, Construccions, Detalls i Xarxes 
Socials. Trobareu les bases del concurs i més 
informació a www.xiquetsdereus.cat.

La Botiga 
  de la Festa i 
punt d’informació
Situada a la planta baixa de la Casa Rull, hi 
trobareu programes, postals, cartells i tots 
els productes identificadors de la Festa Major 
de Reus: samarretes, carpetes, estoigs, llapis, 
bolígrafs, gots reciclables, xocolata, bombons, 
bou i arròs enllaunat, tasses, el llibre de la 
Festa Major, imants, el retallable del seguici 
i material de promoció de les entitats. Dies i 
horari: del 14 al 24 de setembre, de 10.00 a 
13.00 h i de 17.00 a 19.00 h (tancat el dia 25).

Durant tot l’any, en horari de l’IMAC, trobareu 
els articles i productes de les festes. 

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

 facebook.com/festamajorreus
 @FestaMajorReus / #festesreus

Gaudí 
Centre Reus
Aprofita els dies de les festes de Misericòrdia 
per conèixer el Gaudí Centre, un espai temà-
tic on descobriràs de manera didàctica i inte-
ractiva els secrets de la vida i l’obra de Gaudí. 
Audioguies en català, castellà, francès, anglès, 
alemany i rus.

Horaris: 
* Fins al 15 de setembre: de dilluns a dissab-
te de 10.00 a 20.00 h, diumenges i festius 
d’11.00 a 14.00 h. A partir del 16 de setem-
bre: de dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 
h i de 16.00 a 19.00 h, diumenges i festius 
d’11.00 a 14.00 h.

OFICINA DE TURISME
Gaudí Centre
Plaça del Mercadal 3
Tel. 977 010 670
infoturisme@reus.cat

49è Concurs 
fotogràfic Aplec 
Baix Camp
Per a fotografies en blanc i negre i/o color, 
no premiades en altres certàmens, que 
tractin un d’aquests dos temes: Aplec Baix 
Camp i Costums tradicionals dels Països Ca-
talans. Presentació d’obres fins al 31 d’octu-
bre de 2015. En podeu consultar les bases a 
http://usuaris.tinet.cat/rosareus/bases.htm.



 Seguici Festiu i 
altres entremesos 
de Reus 
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 formació 3 Tocats

•El Lleó, 
amb el grup Metralla

•Els Nanos, 
amb els Ganxets, grallers del Baix Camp

•La Mulassa,
amb els grallers Xalocs

•Els Gegants, 
amb els grallers Els Vinardells (Penedès)

•El Gegant Carrasclet, 
amb Pentagralla, grup de grallers

•El Ball de Pastorets, 
amb la mitja cobla Les Majorales

•El Ball de Galeres,
 amb els ministrers 

•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 la colla

•Els Xiquets de Reus, 
amb els grallers de la colla

•L’Àliga, 
amb la Cobla Reus Jove

•Tancant el seguici, 
la Banda Simfònica de Reus

•El Ball de Sant Miquel, 
amb els tabalers del Ball de Diables

•La Cabra, 
amb els tabalers del Ball de Diables

•El Canó, 
amb la formació musical de la colla

•El Bou,
amb els tabalers de la colla

•Els Bous de Foc, 
amb els tabalers de la colla

Seguici Festiu 
     Petit de Reus 
Acompanyaments 
musicals

•Els Músics de l’Aula de Sons 
(obriran el seguici petit)

•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 Músics de l’Aula de Sons

•Els Nanos petits, 
amb els Ganxets, grallers del Baix Camp

•La Mulasseta i els Gegants petits Vitxets, Moros i In-
dis petits, amb els grallers Els Vinardells (Penedès)

•El Ball de Pastorets petit,
amb la mitja cobla Les Majorales

•El Ball de Cercolets petit, 
amb els grallers Els Carreter (Lleida)

•El Ball de Prims petit, 
amb la cobla de tres quartans Bufalodre (Valls)

•El Ball de Valencianets, 
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 de l’Aula de Sons 

•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

•La Banda Pare Manyanet (tancarà el seguici petit)



Servei d’autobús 
fins al santuari
El dia 25 de setembre, servei d’autobús urbà 
de la línia 20, amb una freqüència d’una hora. 
Parada de destinació: Vilafortuny, 1. Parada 
de recollida: Vilafortuny, 2. Totes dues situa-
des a l’avinguda dels Països Catalans.

El Masclet, 
la beguda 
de les festes
La beguda de la Festa Major de Reus és el 
masclet: un combinat a parts iguals de Plim 
(Fantasia de Fruites) i vermut Miró, tot i que 
sempre està obert al toc personal de cadascú. 
Es pot comprar directament a diferents es-
tabliments durant tots els dies de la festa; a 
més, es pot tastar al concurs-degustació del 
masclet i durant la cercavila.

Mesures i 
recomanacions per 
als actes de foc
Per al veïnat i comerciants 
1. Mantingueu portes i finestres tancades, 
persianes abaixades, aparadors i vidres pro-
tegits, i tendals recollits; no tingueu roba es-
tesa ni elements com ara banderes, etc.
2. No col·loqueu cap element que pugui obsta-
culitzar 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 als participants
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 un 
mocador de coll de cotó.
3. Porteu calçat adequat (esportiu, etc.) i tancat. 
4. No demaneu al veïnat que llanci aigua fins 
que no hagi acabat l’actuació (ja que la pól-
vora mullada pot tenir efectes imprevisibles). 
5. No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’ac-
tuació i no agafeu ni destorbeu 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. 

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

 Instal·lacions amb accessibilitat

 Lavabos adaptats

Aquest és el programa oficial de les festes de 
Misericòrdia 2015, 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 considera convenient, la qual cosa 
anunciarà, en el cas que sigui possible, als 
mitjans de comunicació, a les xarxes socials 
i a www.reus.cat.

Agraïm la col·laboració de totes les persones, 
entitats i empreses que han fet possible les 
FESTES DE LA MARE DE DÉU DE MISERICÒRDIA 
2015.
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Verge de 
Misericòrdia,
mireu-nos amb 
ulls d’amor.
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