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AMB ESPERIT DE FESTA MAJOR

Ara fa un any, la Festa Major de Sant Pere assenyalava en el calendari 
incert de la pandèmia un moment especial per retrobar-nos amb l’esperit 
col·lectiu de la ciutat, per sentir-nos part, malgrat les limitacions de 
moviments i l’impacte duríssim de la crisi, d’una comunitat viva i amb 
una identitat pròpia, i també per expressar la nostra solidaritat.

Avui obrim les portes a la festa major encarant el procés de represa amb la mateixa 
voluntat de refermar els lligams entre les persones i el projecte col·lectiu que 
avui i sempre ha fet de Reus una ciutat especial. Torna la festa major, i tornen 
els actes tradicionals, emmarcats en nous formats per garantir la seguretat i 
evitar contagis però amb el lluïment que tenen sempre, perquè més enllà dels 
canvis d’escenari tornarem a sentir amb força el batec conjunt de la ciutat.

La complicitat de les entitats i associacions, les aportacions de les 
persones a títol individual, la tasca dels tècnics i professionals que hi ha 
darrere de tots i cadascun dels actes que integren la programació tornen 
a ser peces imprescindibles de l’engranatge que ho farà possible.

Des d’aquestes pàgines, el meu reconeixement per aquest esforç enorme, i el meu 
desig que la Festa Major de Sant Pere torni a ser l’espai de trobada d’aquest esperit 
solidari, singular i entusiasta que ens fa sentir a totes i a tots ciutadans de Reus. Un 
esperit que en nom del patró de la ciutat invoquem avui de nou per mirar endavant.
 
Bona festa major!

Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus

CADA VOLTA MÉS A PROP

Sant Pere arriba cada any amb un nou estiu acabat d’estrenar, dies llargs de 
llum i calor que conviden a compartir l’estona amb la gent que estimes. La festa 
major es converteix en l’aliança perfecta per a aquesta estona de repensar-
se, de prendre forces, de reposar una mica en què es converteixen les ciutats 
malgrat que mai no s’aturen. I tanmateix la pandèmia ens va capgirar aquesta 
alenada d’aire i posà en risc les fórmules que pensàvem invariables, definitius. 

Hem resistit aquest i molts altres embats, ens hem sabut reorganitzar, readaptar 
i tants altres verbs que es vesteixen amb el mateix prefixe, i ho hem fet amb molt 
d’esforç, treball i dedicació perquè hi crèiem. També des del món de la Cultura 
ha estat així: motor, remei, fil i agulla per recosir tantes ferides obertes. I poc 
a poc la festa major ha anat tornant al lloc on li toca ser, a peu de carrer, feta 
per tothom, entre totes, pensada per a tots. Però així i tot el bon temps arriba 
altra volta i queda molta feina per fer, moltes mesures per complir, encara. 

Som cada volta més a prop i el programa d’actes explica que gairebé ja no ens 
hi falta res del que tant esperàvem. I com que no podem ser als carrers on 
toca hem decidit fer-nos nosaltres el carrer de la festa i continuar ferms, no 
desaparèixer. Al contrari, hem decidit sumar i multiplicar en aquests temps de 
restes i divisions. Us asseguro que serà tan especial com vulguem que sigui, 
ara bé, que serà excepcional no en tingueu cap dubte. De seguida que sigui 
possible, l’olor de la pólvora i l’esclat ensordidor ens avisarà que la Tronada 
ha tornat. Mentrestant, no renunciarem a res que sigui a les nostres mans. 

Gaudiu de la festa major, gaudiu de Sant Pere, també aquest 2021!

 

Daniel Recasens Salvador
Regidor d’Educació, 

Cultura i Política 
Lingüística de 

l’Ajuntament de Reus 
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325 ANYS  
DEL BUST 
RELIQUIARI DE  
SANT PERE 
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Fa 325 anys, per la festivitat de Sant Pere, hom pogué contemplar 
per primera vegada un reliquiari d’argent que representa el bust del  
sant —al pit del qual hi ha una relíquia, que consisteix en un bocí  
d’os cranial—, obra de l’argenter barceloní Francesc Via. És el  
mateix reliquiari que avui es guarda tancat sota tres claus  
—com marca el costum— a l’altar major de l’església prioral.

Aquest argenter, conegut com Francesc Via el jove (per 
diferenciar-lo del seu pare, del mateix nom), també és l’autor 
de les maces protocol·làries que presideixen des del 1712 
la sortida de l’Ajuntament els dies de gran solemnitat, de 
manera que a la professó de Sant Pere veiem desfilar dues 
peces importants d’aquest autor: el reliquiari i les maces.

Però aquest no era el primer bust reliquiari que tingué Reus,  
car se n’havia fet un altre anys abans, el 1626, quan la relíquia  
arribà a la vila. En aquest cas es tractava d’un bust de fusta i  
s’utilitzà fins al 1696, i aleshores fou guardat i no tornà a sortir mai 
més al carrer fins al 2013, quan el bust d’argent s’hagué de restaurar. 
Aleshores comprovàrem la gran similitud entre els dos reliquiaris, la 
qual cosa permet creure que el primer serví de model per al segon.

La relíquia surt al carrer en la professó de la diada de Sant 
Pere, una professó, però, acompanyada pel seguici festiu, 
que no s’inicià pas aquest any 1696, és a dir, fa 325 anys, 
sinó que és molt més antiga, i de fet ja se celebrava en els 
segles medievals, quan arreu s’inicià el costum de fer la festa 
major entorn del patronatge de la parròquia i de la vila.

A Reus el patronatge de Sant Pere és tan antic com la mateixa 
població, ja que la primera església que es bastí, al segle xii, ja fou 
posada sota la seva advocació i així s’ha mantingut fins a l’actualitat.

Ezequiel Gort i Juanpere
Arxiver i historiador
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DIVENDRES 18
A partir de les 11.00 h, al MERCAT 
CENTRAL, recreació del Mercat 
al Mercadal a càrrec de diversos 
paradistes caracteritzats i actors 
de Bravium Teatre que interpretaran 
artesans i oficis de l’època.  

19.00 h, al JARDÍ DE LA BIBLIOTECA 
XAVIER AMORÓS, presentació del 
llibre La flor groga, de Montserrat 
Aloy, a càrrec de M. Carme Masip, 
amb il·lustracions de Sílvia Morilla, 
de Sibilam Edicions.  

19.00 h, a CAL MASSÓ, preestrena 
del documental sobre el Banquet 
Gegant d’Antoni Miralda, celebrat 
a Reus l’any 1997. Seguidament, 
taula rodona amb alguns dels 
protagonistes d’aquest acte.   

21.00 h, al CAMPANAR, concert de 
gralles. Alumnes avançats de l’Aula 
de Sons ens anuncien la festa d’una 
manera molt especial, ja que hi ha 
dades que indiquen que al voltant del 
segle xv hi havia els ministrers tocant 
en “campanars, torres i cadafals” per 
anunciar festes i amenitzar actes.

DISSABTE 19
11.00 h i 12.00, al MUSEU D’ART I 
HISTÒRIA, visita guiada a l’exposició 
«Ara toca festa», l’exposició sobre el 
patrimoni festiu de la ciutat.   

De 16.00 a 20.30 h, al PARC DE 
SANT JORDI, exposició de vehicles 
emblemàtics dels anys 1910-1960 
a càrrec del Grup d’Aficionats als 
Vehicles d’Època (GAVE).   

19.00 h, a LA PALMA, presentació 
del Ball de Sederes, una nova dansa 
que evoca les persones treballadores 
de les indústries sederes de la 
ciutat de principi de segle xx, que 
s’incorpora al seguici festiu.   

20.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, 
concert de Gökhan Sürer Quintet, jazz 
oriental. Preu: 10 i 12 €. Més informació 
i reserva d’entrades a animat.cat.  

20.00 h, al TEATRE DE L’ORFEÓ 
REUSENC, concert del Cantante del 
Greco, Gira de la Buena Suerte. Venda 
d’entrades a www.entrapolis.com i 
una hora i mitja abans a taquilla. 

 
DIUMENGE 20
10.00 h, a la CASA NAVÀS, visita 
fotogràfica. Preu: 30 €.   

11.00 h, al CONCESSIONARI VW 
REUSMOBIL (c. de Recasens i  
Mercadé 7) concentració i 
posterior sortida del XXIV Ral·li 
de Cotxes Històrics Costa 
Daurada. Organitza: Biela Club 
600 Clàssics Històrics de Reus.

 entrades.reuscultura.cat
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12.00 i 18.00 h, a la SALA SANTA 
LLÚCIA, representació d’Éranse otra 
vez..., a càrrec de Buenafuente’s 
Actors. Venda d’entrades a 
www.entrapolis.com.  

18.30 h, a LA PALMA, concert amb 
la Banda de Cornetes i Tambors 
Verge de Misericòrdia i la Banda de 
Cornetes i Tambors La Verònica.  

19.00 h, a la PLAÇA D’ANTON 
BORRELL, 59è Concurs de Colles 
Sardanistes i petit concert a càrrec 
de la Cobla Reus Jove. Hi participen 
colles d’alevins, infantils, juvenils, 
grans i veterans. Organitza i coordina: 
Patronat Sardanista de Reus.   

DILLUNS 21
19.00 h, al JARDÍ DE LA BIBLIOTECA 
XAVIER AMORÓS, presentació del 
llibre Ara ja ho saps, mare, de Jordi 
Villalbí Anglès, a càrrec de Joan Reig, 
músic i cantautor, amb la presència 
de l’autor i del Dr. Josep Gumà, cap 
del Servei d’Oncologia de l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus, la 
Dra. Agustina Sirgo, presidenta de la 
Lliga Contra el Càncer - Comarques de 
Tarragona i Terres de l’Ebre i l’actuació 
de Fito Luri, cantautor. Inscripcions 
a info.biblioteques@reus.cat.  

19.00 h, a la SALA EMILI ARGILAGA I AL 
CANAL DE YOUTUBE DEL CENTRE DE 
LECTURA, presentació del llibre El Xatet. 
Josep M. Sans Ciurana, el mític corredor 
reusenc, de Josep Marsal Sans.   

20.00 h, des del CARRER DE LA FONT, 
Ruta de les Bruixes de Reus, a càrrec 
d’Ans Educació. Més informació 
a https://anseducacio.cat/.

21.00 h, al GAUDÍ CENTRE, il·luminació 
de la façana en color verd amb 
motiu del Dia Mundial de l’ELA. 

DIMARTS 22

11.00 h, al GAUDÍ CENTRE, Escoltem, 
observem i toquem en família!, 
visita familiar dinamitzada. Activitat 
gratuïta. Imprescindible reserva 
prèvia al telèfon 977 010 670 o a 
infoturisme@reus.cat.   

18.30 h, al PATI INTERIOR DE LA 
BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, 
Club de lectura B: L’illa de les 
dones del mar, de Lisa See.  

 entrades.reuscultura.cat
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DIMECRES 23
11.00 h, al GAUDÍ CENTRE, Escoltem, 
observem i toquem en família!, 
visita familiar dinamitzada. Activitat 
gratuïta. Imprescindible reserva 
prèvia al telèfon 977 010 670 o 
a infoturisme@reus.cat.   

17.00 h, al SANTUARI DE MISERICÒRDIA, 
recepció de la Flama del Canigó i 
homenatge a la senyera.   

17.30 h, a l’AJUNTAMENT, 
recepció de la Flama del Canigó i 
lectura del manifest a càrrec dels 
portadors del Carrasclet. Organitza: 
Òmnium Cultural.   

17.30 h, a la SALA EMILI ARGILAGA 
DEL CENTRE DE LECTURA, projecció 
de la pel·lícula Finding Forrester (A 
la recerca d’en Forrester), de Gus 
van Sant. EUA, 2000. VOS.  

18.00 h, al CAMPANAR, al punt 
més alt del pinacle major, hissada 
de la bandera de Reus. 

21.30 i 22.30 h, a la PLAÇA D’ANTON 
BORRELL, actuació 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, la Cabra 
petita i la Víbria.    

EL FOC 
DE SANT 
JOAN

 entrades.reuscultura.cat
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DIJOUS 24
GERTRUDIS

21.30 H 
PARC DE LA FESTA

DIJOUS 24
PEP GIMENO
BOTIFARRA

+
LA BANDA SIMFÒNICA 

DE REUS
21.30 H 

PL. D’ANTON  
BORRELLDIVENDRES 25

ELS PETS
21.30 H 

PARC DE LA FESTA

DISSABTE 26

QUICO EL CÉLIO, 
EL NOI I EL MUT 

DE FERRERIES
21.30 H 

PL. D’ANTON 
BORRELL

DISSABTE 26

QUICO EL CÉLIO, 
EL NOI I EL MUT 

DE FERRERIES
21.30 H 

PL. D’ANTON 
BORRELL

 entrades.reuscultura.cat



DIJOUS 24  
18.00 h, a la SALA SANTA 
LLÚCIA, 29a actuació de 
Sant Joan amb celebració 
del 30è aniversari de 
l’Esbart Santa Llúcia, amb 
la representació de dansa 
catalana acompanyats 
del grup musical de 
cançó popular Cinc 
Quarteres. Imprescindible 
invitació prèvia a 
través de la plataforma 
entrapolis.com.  

18.30 h, a l’ESCOLA RUBIÓ 
I ORS, concert familiar De 
cap per avall amb Ambauka, 
el tercer disc que suposa 
un gran pas endavant en 
la trajectòria del grup, que 
des del 2008 roda els seus 
espectacles participatius, 
enèrgics i per a totes les edats, 
amb música 100% en directe 
i combinant sons i músiques 
populars i modernes.  

19.00 h, al CARRER DE 
MARTÍ NAPOLITÀ 7, Festa 
de Sant Joan, Diada dels 
Països Catalans amb música 

en directe dels Bandsonats 
i Dj Ceba. Reserva de 
cadira i tall de coca 1 € a 
la Taverna Despertaferro. 
Organitza: el Bou de Reus.

20.00 h, al CANAL REUS 
TV i a les XARXES SOCIALS 
DE REUS CULTURA, Pregó 
de la Festa Major, a càrrec 
de l’Hble. Sra. Tània Verge, 
reusenca i consellera 
d’Igualtat i Feminismes de 
la Generalitat de Catalunya. 
En finalitzar, lliurament del 
Tro de Festa 2021. Durant el 
pregó es repartirà la postal 
de la Festa Major, número 46, 
protagonitzada en aquesta 
ocasió per la imatge del bust 
reliquiari de Sant Pere, amb 
motiu del seu 325è aniversari. 
Quan acabi el pregó, des del 
campanar, Toc General que 
anuncia l’inici de la Festa 
Major de Sant Pere. 

21.30 h, a les XARXES 
SOCIALS DE REUSCULTURA 
I DE L’ORFEÓ REUSENC i AL 
CANAL REUS TV, tradicional 

concert de Festa Major de 
l’Orfeó Reusenc, amb un 
repertori de cançons de 
diferents estils i autors a 
càrrec de l’Orfeó Reusenc, 
el Cor Jove de l’Orfeó 
Reusenc i la Coral Infantil 
Els Somniadors de l’Orfeó 
Reusenc gravades en 
diferents espais de la prioral 
de Sant Pere, el lloc habitual 
que acull el concert. 

21.30 h, a la PLAÇA 
D’ANTON BORRELL, 
concert amb Pep Gimeno 
Botifarra amb l’espectacle 
Botifarra a banda, amb la 
participació de la Banda 
Simfònica de Reus.   

21.30 h, al PARC DE LA 
FESTA, concert amb 
Gertrudis. El grup de la 
Garriga presentarà el seu 
darrer treball discogràfic 
No em dóna la gana, un 
disc amb ritmes ballables 
i carregat d’optimisme. 
Preu: 5 €.   

EL PREGÓ

 entrades.reuscultura.cat
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DIVENDRES 25
10.30 h, al GAUDÍ CENTRE, visita 
Ho saps tot de Gaudí? Activitat 
gratuïta amb reserva prèvia https://
ticket.reusturisme.cat.      

12.00 h, a les XARXES DE LES 
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE 
REUS, Jornada SEIEM? 2021. 
Presentació a la comunitat 
educativa de les activitats de les 
Biblioteques Municipals de Reus 
per a l’Any Gabriel Ferrater del curs 
2021-2022, amb la col·laboració 
del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.   

12.30 h, al GAUDÍ CENTRE, visita Ho 
saps tot de Gaudí? Activitat gratuïta 
amb reserva prèvia a través de 
https://ticket.reusturisme.cat.   

13.00 h, a la BASSA DE MAS IGLESIAS, 
concert vermut amb Cati Plana i Pau 
Puig, el duet d’acordió diatònic i dolçaina 
que oferirà un repertori de diferents 
gèneres de la música tradicional, tot 
fent una proposta cambrística que 
han anomenat Tretze vares.    

17.30 h, al GAUDÍ CENTRE, taller 
«Decora la teva rajola» per conèixer 
la tècnica de la ceràmica en trepa, 
a partir d’un dels motius utilitzats 
tant a la Casa Navàs com a l’Institut 
Pere Mata. Edat recomanada: 
5 anys. Activitat gratuïta amb 
reserva prèvia a través de https://
ticket.reusturisme.cat.   

18.30 h, a l’ESCOLA TERESA MIQUEL 
I PÀMIES, espectacle familiar Hamelí, 
a càrrec de Xip Xap, basant en un 
conte clàssic que manté viva una 
essència imprescindible d’explicar: la 
misteriosa desgràcia d’una vila que 
és envaïda per una plaga de rates. 
Però ningú sap d’on han vingut, o 
potser no han vingut d’enlloc?  

19.00 h, a LA PALMA, el Canó 
de les Festes, amb les seves 
canonades, obrirà la ronda de balls 
amb parlaments del Ball Pastorets 
i del Ball de Gitanes.     

 entrades.reuscultura.cat
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19.00 h, a la PLAÇA D’ANTON 
BORRELL, concert de La Principal 
de la Bisbal, amb el seu repertori 
de peces clàssiques envoltades 
en un gran espectacle.    

19.00 h, al GAUDÍ CENTRE, scape 
room: L’enigma de Takeshi Nazo. 
Takeshi Nazo és un japonès 
apassionat de l’obra de Gaudí. Fa 
uns mesos, va visitar Reus i va 
deixar una caixa misteriosa que 
deia que qui aconseguís obrir la 
caixa es podria quedar el tresor del 
seu interior... Activitat gratuïta amb 
reserva prèvia a través de https://
ticket.reusturisme.cat.   

20.00 h, al TEATRE BARTRINA, 
representació de Mà d’obra, 
muntatge a partir del text Mundo 
Obrero d’Alberto San Juan, a càrrec 
dels alumnes de l’Escola de Teatre 
del Centre de Lectura.   

20.00 h, a la CASA NAVÀS, revetlla 
de la Casa Navàs amb Sardina’s 
Golden Rule. Preu: 33 €. 

20.30 h, al GAUDÍ CENTRE, visita 
teatralitzada sobre Gaudí. Activitat 
gratuïta amb reserva prèvia a través de 
https://ticket.reusturisme.cat.   

21.00 h, a LA PALMA, el Canó 
de les Festes, amb les seves 
canonades, obrirà la ronda de balls 
amb parlaments del Ball Pastorets 
i del Ball de Gitanes.  

21.00 h, al MAS IGLESIAS, Varietées 
de Sant Pericu. Bravium Teatre ens 
ofereix i coordina un espectacle amb 
diferents exhibicions de música, 
dansa, teatre, màgia, humor, etc., 
que es barregen en actuacions 
sorprenents i esbojarrades.    

21.15 h, a la CASA NAVÀS, revetlla 
de la Casa Navàs amb Sardina’s 
Golden Rule. Preu: 33 €.  

21.30 h, al PARC DE LA FESTA, 
concert amb Els Pets i la gira 20/21. 
La banda de Constantí portarà dalt de 
l’escenari una vintena d’èxits dels seus 
35 anys de carrera musical, de forma 
cronològica inversa, dels més recents 
als més antics. Preu: 5 €.    

21.30 h, al GAUDÍ CENTRE, visita 
teatralitzada sobre Gaudí. Activitat 
gratuïta amb reserva prèvia a través de 
https://ticket.reusturisme.cat.   

22.00 h, a la PLAÇA D’ANTON 
BORRELL, concert de La Principal 
de la Bisbal, amb el seu repertori 
de peces clàssiques envoltades 
en un gran espectacle.     

 entrades.reuscultura.cat
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DISSABTE 26

13.00 h, a la BASSA DE MAS 
IGLESIAS, concert vermut amb La 
gravetat de Coulomb. El flabiol, 
l’acordió diatònic i el clarinet baix 
es fusionen amb instruments de 
percussió, pedals i noves harmonies 
per oferir una nova proposta de 
música tradicional festiva.   

18.30 h, a l’ESCOLA GENERAL PRIM, 
espectacle familiar Filibusters, 
a càrrec de Mortelo&Manzani, la 
nova i arriscada aventura en què 
Mortelo&Manzani posaran en perill 
les seves vides i les de tot el públic 
que envolti l’escenari a menys de 
deu metres de distància, en un 
evident homenatge als temeraris 
de tota la vida. Divertidíssima 
proposta de circ i pallasso, amb 
tècniques de circ (funambulisme) 
i amb un aparell únic!  

18.30 h, a LA PALMA, actuació 
completa del Ball parlat de Dames 
i Vells. El Ball de Dames i Vells és 
una peça de teatre de carrer, de 
caràcter satíric i burlesc, d’argument 
senzill i planer, i de llenguatge 
còmic, ple d’al·lusions eròtiques 
i crítica política. Posat en escena 
per La Gata Borda.    

19.00 h, a les XARXES SOCIALS 
DE REUSCULTURA, emissió de la 
12a edició d’Els Cóssos, torneig 
de jocs tradicionals entre equips 
dels elements festius de la ciutat, 
un dels actes més característics 
que havia tingut la Festa Major de 
Sant Pere durant el segle xix. 

19.45 h, a LA PALMA actuació 
completa del Ball parlat satíric 
de Dames i Vellls.   

ELS CÓSSOS

 entrades.reuscultura.cat
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20.00 h, a l’ESCOLA TERESA MIQUEL 
I PÀMIES, concert de Festa Major 
amb la Cobla Reus Jove. Organitza: 
Colla Sardanista Rosa de Reus.   

21.00 h, al MAS IGLESIAS, Varietées 
de Sant Pericu. Bravium Teatre ens 
ofereix i coordina un espectacle amb 
diferents exhibicions de música, 
dansa, teatre, màgia, humor, etc., 
que es barregen en actuacions 
sorprenents i esbojarrades.   

21.00 h, a LA PALMA, actuació 
completa del Ball parlat de 
Dames i Vells.  

21.30 h, a la PLAÇA D’ANTON 
BORRELL, humor, ball i màgia a 
La Revista 2021, amb La vacuna 
del riure. Un espectacle únic en el 
seu gènere, amb les actuacions 
del Mag Pere Rafat, l’humorista i 
showwoman Maika i el ballet The 
Little Night Cabaret.   

22.30 h, al PARC DE LA FESTA, 
concert de La Nit de Fer l’Índiu, a 
càrrec de la Banda de l’Índiu i la 
Banda Simfònica de Reus. Organitza: 
Colla Gegantera i CRAC.   
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DIUMENGE 27
10.00 h, a la CASA NAVÀS, visita 
teatralitzada. Preu: 17 €.

De 10.45 a 13.00 h, al PARC DEL 
FERROCARRIL, viatges amb trenet 
de 5 polzades per a xiquets i 
grans. Recorregut de 5 minuts pel 
circuit del parc ferroviari. Preu: 
1,50 €. Organitza: Associació 
d’Amics del Ferrocarril de Reus.

11.00 h, al balcó de la CASA RULL, 
penjada de la bandera de l’arc de 
Sant Martí amb motiu del Dia per 
l’Alliberament de Lesbianes, Gais, 
Homes i Dones Transsexuals i 
Bisexuals. A continuació, al JARDÍ DE 
LA CASA RULL, lectura del manifest. 
Organitza: H2O Col·lectiu, LGTB del 
Camp de Tarragona i Punt d’Atenció 
de la Diversitat Sexual de Reus.

11.00 h, a la CASA NAVÀS, visita 
teatralitzada. Preu: 17 €. 

11.00 i 12.30 h, a LA PALMA, ball 
complet del Ball de Marcos Vicente, 
interpretat pels alumnes de 5è de 
l’escola La Vitxeta. El Ball de Marcos 
Vicente explica la història d’aquest 
personatge que renega dels seus i 
es fa pirata, perpetrant mil malifetes, 
fins que per casualitat es retroba 
amb les seves filles.    

13.00 h, a la BASSA DE MAS 
IGLESIAS, concert vermut amb 
Biflats. Després de l’èxit dels 
seus àlbums Catalan Fanfare! i 
Hummusman, Biflats, la primera 
fanfàrria amb so de cobla, presenta 
Fanfarrona!, un espectacle amb 14 
músics bojos en escena.   

17.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, 
representació de Parejas de dos, amb 
direcció de César Constantí. Venda 
d’entrades a www.entrapolis.com.  

18.00 h, des del CAMPANAR, Toc 
de la Festa Major Petita, a càrrec 
dels Ràngers i Noies Guia dels 
agrupaments escoltes i guies 
MontsantCim i Misericòrdia, 
campaners de la ciutat. 

LA FESTA 
MAJOR
PETITA
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18.30 h, al CARRER DE LA FESTA 
(PARC DE LA FESTA), balls de 
lluïment del Seguici Petit, amb 
la participació del Ball de Diables 
Infantil, el Drac petit, la Cucafera, el 
Basilisc petit, el Lleó petit, els Nanos 
petits, la Mulassa petita, els Vitxets, 
Moros i Indis petits, el Ball de Marcos 
Vicente, el Ball de Pastorets petit, 
el Ball de Cercolets petit, el Ball de 
Bastonets de l’Esbart Santa Llúcia, 
el Ball de Prims petit, el Ball de 
Valencians petit, el Ball de Mossèn 
Joan de Vic petit, el Ball de Gitanes 
petit, l’Escola de Bastons de l’Orfeó 
Reusenc, la Canalla dels Xiquets 
de Reus i l’Àliga petita.   

18.30 h, a LA PALMA, actuació 
completa del Ball parlat de 
Dames i Vells.   

18.30 h, a la SALA SANTA 
LLÚCIA, representació de Parejas 
de dos, amb direcció de César 
Constantí. Venda d’entrades a 
www.entrapolis.com.  

19.00 h, a l’ESGLÉSIA DE CRIST 
REI, concert confinament a 
càrrec del Cor Mestral. Entrada 
lliure, aforament limitat. 

19.45 h, a LA PALMA, actuació 
completa del Ball parlat de 
Dames i Vells.   

De 20.00 a 21.30 h, al CARRER DE 
MARTÍ NAPOLITÀ 7, tradicional 
bou i arròs a casa. Podeu passar 
a buscar el vostre bou i arròs per 
menjar-vos-el a casa. Es recomana 
portar la carmanyola de casa per 
estalviar residus. Venda de tiquets 
anticipats a la Taverna Despertaferro, 
Colmado Baró, Cristalleria Marsal 
i Llibreria Gaudí. Organitza: el 
Bou de Reus. Col·labora: Arròs 
Montsià, Casa Borrull, Cal Pere 
Fruites i Verdures i Forn Cabré. 
Organitza: el Bou de Reus.

20.00 h, a l’ESCOLA TERESA MIQUEL, 
actuació de les escoles que formen 
la Coordinadora de Dansa de Reus: 
Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis, 
Escola de Dansa del Centre de Lectura 
i Escola de Dansa Núria Díez. 

20.00 h, a la PRIORAL DE SANT 
PERE, concert d’orgue amb el tenor 
Roger Padullés, amb Josep Maria 
Manresa Aguiló, violí, i Josep Maria 
Mas Bonet, orgue positiu.  
 
21.00 h, al MAS IGLESIAS, Varietées 
de Sant Pericu. Bravium Teatre ens 
ofereix i coordina un espectacle amb 
diferents exhibicions de música, 
dansa, teatre, màgia, humor, etc., 
que es barregen en actuacions 
sorprenents i esbojarrades.   

21.00 h, a LA PALMA, 
representació del Ball parlat 
satíric de Dames i Vells.   

21.30 h, a la PLAÇA D’ANTON 
BORRELL, concert de Quico el 
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. 
28 anys a la carretera: en el cas 
dels Quicos, dalt del seu 4L, que 
funciona millor que mai. Música 
d’arrel interpretada per un fals 
cec i una divertida troupe de 
personatges que viuen a cavall entre 
la tradició i la modernitat.   

 entrades.reuscultura.cat

28





DILLUNS 28
9.00 h, des del CAMPANAR, 
Toc de Festa, a càrrec dels 
agrupaments escoltes i guies 
MontsantCim i Misericòrdia.

12.00 h, des del CAMPANAR, 
Toc de Festa, que ens anuncia 
la vigília de la festivitat.

13.00 h, a la BASSA DE MAS IGLESIAS, 
concert vermut amb la Banda de la 
Festa Major. Versions de les peces 
musicals del nostre seguici portades 
a l’escenari amb una orquestra de 
músics locals i una posada en escena 
original i despreocupada.   

17.00 h, des del CAMPANAR, 
Toc de Festa. 

18.30 h, al CARRER DE LA FESTA  
(PARC DE LA FESTA), passada de 
grups festius de la ciutat amb el 
Ball de Diables, la Víbria, el Drac, el 
Basilisc, el Lleó, el Bou, els nanos, la 
Mulassa, els gegants, el Carrasclet, el 
Ball de Sederes, 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 i l’Àliga.   

21.00 h, al GAUDÍ CENTRE, 
façana apagada amb motiu 
del Dia de l’Orgull LGTB. 

21.00 h, des del CAMPANAR, 
Toc General. 

LA VIGÍLIA 
LES COMPLETES
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21.10 h, al peu del CAMPANAR, 
encesa de la Teiera, antic costum 
que ha perdurat fins a l’actualitat 
en record del foc i la llum de 
les teieres en dies de festa.

21.15 h, a la PRIORAL DE SANT 
PERE, Solemne Ofici de Completes, 
presidit per Mn. Pere Dalmau Vidal, 
rector de la parròquia de Sant Joan 
Baptista de Reus, amb l’antiga capa 
pluvial, peça reservada per a aquest 
acte, confeccionada i regalada a la 
prioral durant la primera meitat del 
s.xx per Marià Fortuny Madrazo, fill 
de l’il·lustre pintor reusenc Marià 
Fortuny. 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 són custodiades pel 
prior, l’alcalde i un dels preveres de 
l’Arxiprestat, tot i que antigament era 
custodiada pel síndic de la Comunitat 
de Preveres. Durant la celebració 
es podran escoltar els “Goigs de 
Sant Pere”, amb l’acompanyament 
musical de l’orgue de la prioral. 
Tot seguit, Toc General.   

21.30 h, a LA PALMA, XXIX Nit 
de Marxa, amb Dr. Dubweiser, 
Irie Nanara Is. George’s Box i 
Primatical Sound.   

21.30 h, a la PLAÇA D’ANTON 
BORRELL, concert amb l’Orquestra 
Metropol. Qualitat musical i 
tècnica, amb una posada en 
escena espectacular; una proposta 
musical de repertori variat i 
amb un ampli ventall d’estils 
per a tots els gustos.   

22.00 h, al CARRER DE ROSICH I 
AL CARRER DE MARTÍ NAPOLITÀ, 
sopar popular, ofert i organitzat 
conjuntament pel Casal Despertaferro 
i els Xiquets de Reus. Preu: Socis 6 
€, no socis 8 € i infants 5 €. Tiquets a 
la Taverna Despertaferro i al 3 de 9.

22.30 h, al PARC DE LA FESTA, 
concert de gralles amb els grups 
Canya d’Or i Quatrevents.   
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1 · AJUNTAMENT
2 · CASA RULL
3 · CAL MASSÓ
4 · CENTRE CULTURAL EL CASTELL
5 · GAUDÍ CENTRE
6 · CAMPANAR
7 · PRIORAL DE SANT PERE
8 · LA PALMA
9 · PLAÇA D’ANTON BORRELL
10 · MAS IGLESIAS
11 · BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS
12 · BIBLIOTECA PERE ANGUERA
13 · MUSEU D’ART I HISTÒRIA
14 · MUSEU SALVADOR VILASECA

15 · PARC DE SANT JORDI
16· TEATRE DE L’ORFEÓ REUSENC
17 · SALA SANTA LLÚCIA
18 · ESCOLA TERESA MIQUEL I PÀMIES
19 · ESCOLA GENERAL PRIM
20 · ESCOLA RUBIÓ I ORS
21 · CASA NAVÀS
22 · TEATRE BARTRINA
23 · CENTRE DE LECTURA
24 · SANTUARI DE MISERICÒRDIA
25 · PARC DEL FERROCARRIL
26 · PARC DE LA FESTA 
(CARRER DE LA FESTA)
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DIMARTS 29
8.00 h, pel NUCLI ANTIC, 
matinades tronades, a càrrec de 
membres i tabalers del Ball de 
Diables i tradicionals matinades, 
a càrrec dels diferents grups 
de grallers de la ciutat .

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, Mesón del 
Roser, Casa Coder i Restaurant 158.

9.00 h, des de l’AJUNTAMENT, 
29 avisos pirotècnics per 
despertar Reus.

9.00 h, des del CAMPANAR, 
Toc de Festa. 

De 9.30 a 14.00 h, la PRIORAL DE 
SANT PERE restarà oberta per a 
la veneració, devoció i pregària 
del bust reliquiari de Sant Pere, 
llevat de les hores de culte. 

A les 10.00 i a les 12.30 h, a 
la PRIORAL DE SANT PERE, 
celebració de la missa. 

11.00 h, al CARRER DE LA FESTA 
(PARC DE LA FESTA), passada de 
grups festius de la ciutat.   

17.30 h, des del CAMPANAR, 
Toc de Festa. 

17.30 h, al CARRER DE LA FESTA 
(PARC DE LA FESTA), passada de 
grups festius de la ciutat.   

18.30 h, a la PRIORAL DE SANT 
PERE, solemne ofici concelebrat, 
presidida pel Monsenyor Joan 
Planellas Barnosell, arquebisbe de 
Tarragona, amb l’acompanyament 
musical de l’Orfeó Reusenc i 
l’orgue de la prioral. Seguidament, 

SANT 
PERE
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PROFESSÓ SOLEMNE, amb la imatge 
de Sant Pere, que recorrerà la nau 
central portada pels Cavallers del 
Sant Sepulcre, amb l’acompanyament 
musical d’una formació tradicional 
i l’orgue i de l’Escolania, Cor Jove i 
Capella de Cantors del Sant Crist de 
la Sang. Durant la professó, repic de 
les campanes amb el Toc General. 
Quan la imatge de Sant Pere arribi 
a l’altar major, es procedirà a desar 
la imatge a l’urna amb les tres claus 
que custodien l’alcalde, el prior i un 
dels preveres, fins l’any vinent.  

A continuació, mostra pirotècnica 
a càrrec de la Pirotècnia Igual.

20.30 h, al CARRER DE LA FESTA 
(PARC DE LA FESTA), passada de 
grups festius de la ciutat.   

22.30 h, a l’espai annex al PARC 
DE LA FESTA (C. DE LA GINESTA), 
encesa de la Víbria, el Drac i el Ball 
de Diables, que posarà punt final a la 
festa de Sant Pere d’enguany. 
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DIMECRES 30
18.00 h, AL JARDÍ DE LA BIBLIOTECA 
XAVIER AMORÓS, contes d’estiu, 
amb Marta Cochs.  

18.30 h, a la SALA EMILI ARGILAGA 
DEL CENTRE DE LECTURA, projecció 
de la pel·lícula Two for the road (Dos 
a la carretera), de Stanley Donen. 
Regne Unit, 1967. VOS.   

19.30 h, a la CASA NAVÀS, 
conferència «La Casa Navàs, una 
simfonia decorativa dirigida per Lluís 
Domènech i Montaner», a càrrec de 
Mireia Freixa, catedràtica emèrita 
del Departament d’Història de la 
UB, i Teresa Sala, professora titular 
d’Història de l’Art i doctora per la UB. 

DIJOUS 1
18.00 h, a la SALA EMILI ARGILAGA 
DEL CENTRE DE LECTURA, 
projecció de l’òpera Tannhäuser, 
de Richard Wagner, dins el cicle 
«El Liceu visita Reus».  

DIVENDRES 2
20.00 h, al TEATRE BARTRINA, 
representació de Les qui venen 
amb mi, a càrrec de Tornavís Teatre. 
Imprescindible entrada prèvia gratuïta. 
Organitza: Regidoria de Participació, 
Bon Govern i Serveis Generals.  

DISSABTE 3
19.00 h, al TEATRE BARTRINA, 
Xiquets 4.0 - L’aniversari dels 
Xiquets de Reus. Acte d’inici de la 
commemoració del 40è aniversari 
on la imatge gràfica i audiovisual 
i la conversa ens endinsaran en la 
trajectòria d’aquesta entitat cultural 
de la nostra ciutat. Entrada gratuïta 
amb invitació, disponible a partir del 
28 de juny. Aforament limitat.   

19.30 h, a la SALA SANTA 
LLÚCIA, representació d’El regust 
d’un record.  Venda d’entrades 
a www.entrapolis.com.  

22.00 h, al CARRER D’EDUARD TODA 
12, A la nit, entaula’t!, jornades 
nocturnes de lleure saludable 
amb jocs de taula per a joves. 
Inscripcions a https://inscripcions.
reus.cat/alanitentaulat.

DIUMENGE 4
De 10.45 a 13.00 h, al PARC DEL 
FERROCARRIL, viatges amb trenet 
de 5 polzades per a xiquets i 
grans. Recorregut de 5 minuts pel 
circuit del parc ferroviari. Preu: 
1,50 €. Organitza: Associació 
d’Amics del Ferrocarril de Reus.

20.00 h, a la PRIORAL DE SANT 
PERE, concert confinament a 
càrrec del Cor Mestral. Entrada 
lliure, aforament limitat.  
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LA CASA NAVÀS
13 i 27 de juny, a les 10.00 i 11.00 h
VISITES TEATRALITZADES
Descobreix la Casa Navàs de la 
mà de l’encarregat de la botiga i 
el cap d’obres de la casa. Ells us 
endinsaran en indrets de la casa que 
habitualment no es visiten. És una 
experiència única, pensada per a tota 
la família, que segur us sorprendrà!
Durada: 60‘. Preu: 17 €

20 de juny, a les 10.00 h
VISITES FOTOGRÀFIQUES
Endinsar-te a la Casa Navàs és 
entrar en un món de fantasia ple 
de llum, formes i colors. És l’indret 
perfecte per a tots els amants 
de la fotografia. Amb aquesta 
visita un fotògraf professional et 
donarà les pautes perquè facis les 
millors instantànies de la casa.
Durada: 120‘. Preu: 30 €

25 de juny, a les 20.00 i 21.15 h
REVETLLES DE LA CASA NAVÀS
L’estiu és sinònim de gresca i 
xerinola, a la Casa Navàs tenim 
moltes ganes de divertir-nos 
amb tu i per això hem programat 
aquestes revetlles musicals amb 
els Sardina’s Golden Rule.
Durada: 100‘. Preu: 33 €

Dissabtes i diumenges de 
juny, a les 12.00 i 13.00 h
VISITES VERMUT
Si hi ha alguna beguda que 
representa la ciutat de Reus és, 
sense cap mena de dubte, el 
vermut. En aquesta visita podràs 
descobrir l’interior de la Casa Navàs 
i, en acabar, quedar-te a la terrassa 
de la casa fent una degustació 
d’aquest beuratge reusenc. 
Durada: 90‘.Preu: 15 €

AUTÒMATS DE 
FESTA MAJOR 
Durant els dies centrals de la festa 
major es podran contemplar tres 
autòmats amb figures festives. A 
l’aparador del Barato, al carrer Major, 
ballen els gegants i el Carrasclet; 
al balcó del Casal Despertaferro, al 
carrer de Martí Napolità i en un balcó 
de la casa Pinyol del Mercadal, ho 
fa la Vedella de Foc acompanyada 
per un tabaler,  autòmat decorat 
per les xiquetes i els xiquets d’El 
Taller d’expressió visual i plàtica 
de la plaça d’Anton Pedrol Rius.

ALTRES 
ACTIVITATS
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CERVESES 
ARTESANES DEL 
BOU DE REUS
Enguany el Bou de Reus torna a 
oferir cervesa artesana del territori 
i aquesta vegada per partida 
doble: cervesa rossa, de poca 
amargor, color groc palla, escuma 
esponjosa i de bombolla fina, i 
cervesa negra, totalment fosca, 
bombolla fina i esponjosa, cervesa 
que presenta amargor en primer 
moment i després arriba al dolç 
de la malta. Venda a la Taverna 
Despertaferro, Colmado Baró, 
Cristalleria Marsal i Llibreria Gaudí.

EL JOC DE 
CARRER MÉS 
EMOCIONANT!
Del 23 al 30 de juny el joc de 
l’Assassina de Reus no deixarà  
ningú tranquil, en qualsevol  
moment la pastanaga assassina 
us pot eliminar! Haureu d’estar 
molt atents, no badeu! Inscripcions 
gratuïtes de l’11 al 22 de juny a  
partir de 16 anys a  
reus.assassiapp.com.  
Més informació trucant al Casal 
de Joves 977 010 268.  

GAUDÍ CENTRE 
Dimarts 22 i dimecres 23, a les 11.00 h
Al Gaudí Centre, Escoltem, observem 
i toquem en família!, visita familiar 
dinamitzada, adreçada exclusivament 
a famílies amb nens i nenes de 4 a 
12 anys, per descobrir els trets més 
essencials de la vida i l’obra de Gaudí 
de forma participativa, tot acabant amb 
un taller de manualitats relacionat amb 
l’obra de l’arquitecte. Activitat gratuïta. 
Imprescindible reserva prèvia al telèfon 
977 010 670 o a infoturisme@reus.cat. 

Dissabtes, a les 11.30 h
Ruta del Modernisme, Reus 1900
Una visita guiada per sentir 
el batec de la ciutat de Gaudí; 
descobrir les magnífiques obres 
de Lluís Domènech i Montaner i 
sorprendre’s amb les construccions 
de Pere Caselles. Preu: 8 € adults, 
7 € sèniors i nens de 9 a 15 anys. 
Infants fins a 8 anys, gratuït.

Divendres, dissabtes, 
diumenges i festius
Visites a la Casa del Vermut i del 
Vi, ubicada a l’Estació Enològica. 
Divendres i dissabtes, d’11.00 
a 14.00 i de 17.00 a 19.00 h; 
diumenges i festius, d’11.00 a 
14.00 h. Visiteu un nou espai 
d’inspiració etnoturística, dedicat 
al vermut de Reus, i descobriu els 
orígens de l’Estació Enològica i 
per quin motiu Reus és la capital 
del vermut. Entrada gratuïta.
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Des de l’11 de maig
Museu d’Art i Història (MAHR)    
«El Museu a la teva mida», dins 
l’exposició «Reus i els seus artistes»

Fins al 19 de juny
Biblioteca Pere Anguera   
Exposició de treballs de 
batxillerat artístic i visual de 
l’Institut Gabriel Ferrater

Fins al 22 de gener de 2022
Museu d’Arqueologia Salvador 
Vilaseca (MASV)   
«Mirant l’altre. La imatge de la 
diversitat al Museu de Reus»

Del 10 al 26 de juny
Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca   
«Les petjades de la 
dansa» d’Enya Abelló 

Del 12 al 30 de juny
De dilluns a dijous de 8.00 a 14.00 h
Divendres de 7.30 a 14.30 
i de 17.00 a 20.30 h
Dissabte de 7.30 a 15.00 h
Mercat Central   
Exposició fotogràfica 
«Mercat al Mercadal»

Del 14 al 30 de juny
Biblioteca Xavier Amorós   
Exposició fotogràfica «Anys i 
Anys», de la Colla Sardanista Rosa 
de Reus. També en format virtual: 
https://issuu.com/csrosadereus/
docs/expo_anys_i_anys

Del 16 de juny al 2 de juliol
De dilluns a divendres, 
de 17.00 a 20.00 h
Dissabtes de 10.00 a 14.00 
i de 17.00 a 20.00 h
Diumenges de 10.00 a 14.00 h
24 i 29 de juny, de 17.00 a 20.00 h
Centre Cultural El Castell   
«Façanes, peixeres i un conte» , 
Sergi Salvó Iakare i Fèlix Pasqual.

Del 16 de juny al 2 de juliol
De dilluns a divendres, 
de 17.00 a 20.00 h
Dissabtes de 10.00 a 14.00 
i de 17.00 a 20.00 h
Diumenges de 10.00 a 14.00 h
24 i 29 de juny, de 17.00 a 20.00 h
Centre Cultural El Castell   
«Membranòfons. Quan l’artesania 
esdevé art», amb timals de Xixo 
Ortiz decorats per diversos artistes.

Del 15 de juny al 2 de juliol
Local de Carrutxa (travessera del c. 
Nou de St. Josep, núm. 10, baixos)
«Sortí l’Àliga i dansà», 25 anys 
de l’Àliga de Reus (1996-2021) 
Del 18 de juny al 4 de juliol
Sala Fortuny del Centre de Lectura 
«Bastint anhels», fotografies 
d’Albert Nel·lo 

Fins al 26 de juny
Centre de la Imatge 
Mas Iglesias   
«Els primers dies de la II República»

Fins al 26 de juny
Centre de la Imatge  
Mas Iglesias  
Fotosport

Fins al 30 de juny
Museu d’Art i Història (MAHR)  
«Lligams», dins l’exposició 
«Coses de Reus»

De l’1 al 31 de juliol 
Biblioteca Pere Anguera  
«Llegir a la Biblioteca Pere 
Anguera. 5 anys», fotografies 
de Sergio Andrade

EXPOSICIONS
ENTRADES
Per accedir als actes s’ha de fer la 
reserva d’entrada prèviament a través 
de www.entrades.reuscultura.cat. 

Cal fer un bon ús de l’entrada.  
Si finalment no s’utilitzen les  
entrades reservades, us demanem 
que les retorneu a través del correu  
suport.festes@reuscultura.cat indi-
cant el nom i telèfon de la reserva.

Es validen les entrades a l’accés de 
cada recinte. Es podran portar en pa-
per o en format digital (PDF original).

EDATS
Els infants entre 0 i 2 anys, ocupin 
o no seient, necessiten l’entrada 
per comptabilitzar assistents.

Els majors de 2 anys hauran 
d’ocupar un seient. No es permet 
utilitzar el cotxet com a cadira. 

COTXETS
Eviteu l’accés amb cotxets als espais. 
Només al Parc de la Festa, s’habili-
tarà un espai per deixar cotxets.

MESURES 
COVID-19
A tots els espais: 
 Hi haurà control d’accés, 

aforament, públic i amb la distància 
requerida entre assistents. 

 Serà obligatori l’ús de mascareta 
i el gel hidroalcohòlic.

 S’obriran els accessos als actes 
com a màxim una hora abans 
per entrar-hi esglaonadament. 

 Es demana que es vagi 
als actes amb temps. 

 No serà possible l’accés un 
cop iniciada l’actuació

 No estarà permesa l’entrada 
ni la consumició de menjar 
i begudes ni fumar.

 Cal mantenir la distribució de 
les cadires en tots els espais.

FESTA MAJOR 
SEGURA55È CONCURS 

FOTOGRÀFIC 
APLEC BAIX CAMP 
per a fotografies en blanc i negre 
o color no premiades en altres 
certàmens, que tractin un d’aquests 
tres temes: “Aplec Baix Camp”, 
“Costums tradicionals dels Països 
Catalans” i l’especial «60è aniversari 
de la Colla Sardanista Rosa de Reus». 
Presentació d’obres fins al 31 d’octubre 
de 2021. Hi ha 400 euros en premis 
i trofeus per a cada un dels temes. 
Organitza: Colla Sardanista Rosa de 
Reus. Podeu consultar les bases a: 
http://webfacil.tinet.cat/rosareus

RECORDA 

Distància Mascareta Mans
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INFORMAR-SE 
DE LA FESTA!
Informació accessible 
sobre la festa major
Tota la informació sobre la Festa 
Major de Sant Pere s’ubica el 
Punt d’Informació de la Festa, 
situat als Jardins de la Casa 
Rull, al carrer de Sant Joan, 27. 
Aquest espai és accessible per a 
persones amb mobilitat reduïda.

Retransmissions televisives 
de la festa major
Canal Reus Televisió oferirà la retrans-
missió dels actes més destacats de 
la Festa Major de Sant Pere 2021.
Els dies posteriors a la festa també 
s’emetrà en diferit, per tal que per-
sones amb dificultats de mobilitat 
puguin gaudir de la festa major.

Accés a la informació digital
El programa de la Festa Major de Sant 
Pere de Reus 2021 estarà disponible 
a la xarxa per poder-lo consultar en 
format PDF, amb i sense maquetació, 
per facilitar-ne l’accés a partir de les 
aplicacions de lectura de pantalla, per 
a persones amb dificultats de visió.
També es pot trobar a la pàgina web 
www.reus.cat, que està adaptada 
seguint els estàndards W3C, amb 
un nivell d’adaptació WCAG 2.0. 

La web per reservar les entrades 
per accedir als diferents actes 
de la festa major també és 
accessible digitalment.

Interpretació amb 
llengua de signes 
El Pregó (24/06), el Canó de Festes i 
els parlaments del Ball de Pastorets 
i Gitanes de les 19.00 h del dia 25 
de juny i el Ball de Dames i Vells 
de les 18.30 h del dia 26 de juny 
comptaran amb interpretació amb 
llengua de signes catalana. En cas 
que ho necessiteu, podeu sol·licitar 
entrades al web www.reus.cat i 
reservar lloc a primera fila per veure 
bé la interpretació al correu electrònic 
festaperatothom@reus.cat.

Simbologia específica
Els actes que apareixen al programa 
de festes estan referenciats amb 
diverses icones que indiquen el nivell 
d’accessibilitat i característiques 
importants dels actes. S’hi indica 
la facilitat d’accedir-hi i l’existència 
de lavabos adaptats i s’hi incorpora 
una icona que referència els actes 
sorollosos o amb volum alt, ja 
siguin per música o per elements 
pirotècnics entre altres.

COM ARRIBAR A 
LA FESTA MAJOR?
Vehicle privat: per als actes festius 
que es desenvolupen al centre de la 
ciutat, si vens amb cotxe o furgoneta, 
pots trobar diversos aparcaments per 
a persones amb mobilitat reduïda al 
Mercat Central, al llarg de la raval de 
Jesús, raval de Martí Folguera, raval 
de Sant Pere i raval de Robuster.

A la xarxa de pàrquings municipals 
(tant als soterranis com als de 
superfície) també hi ha places 
d’aparcament reservades per a 
persones amb mobilitat reduïda. Els 
pàrquings municipals més propers 
als espais on es desenvolupa la 
festa major són el de la plaça del 
Nen de les Oques, de la plaça de la 
Llibertat i del Baluard (pàrquings 
subterranis) i el de la riera de Miró 
i el de la Biblioteca Central Xavier 
Amorós  (pàrquings de superfície).

Al mapa podeu veure referenciats 
els diversos pàrquings 
municipals i aquells propers 
a les zones de les festes.

Transport públic: la ciutat de Reus 
disposa d’una xarxa d’autobusos 
municipals adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda. 

GUIA DE L’ACCESSIBILITAT 
DE LA FESTA MAJOR

Espai 
Accessible

Interpretació amb
Llengua de Signes

Acte Sorollós 
(concerts, 

petards, etc.)

55

http://www.reus.cat/
http://www.reus.cat/


La Línia Número 10 té parades 
a la plaça de Prim, a la raval 
de Martí Folguera, a la raval de 
Robuster i a la raval de Sant Pere.

La Línia Número 60 té parades 
a la plaça de Prim i a la 
raval de Martí Folguera.

Altres espais on es desenvolupen 
actes durant la festa i que també 
tenen parades d’autobús properes 
són La Palma (línies d’autobús 
10, 11, 20, 32, 33 i 50), el parc de 
Sant Jordi (línies d’autobús 10, 
11, 20, 32 i 50), el Mas Iglesias 
(línies d’autobús 10 i 60) i el Parc 
de la Festa (Línia d’Autobús 20).

VIURE LA 
FESTA MAJOR
ESPAIS DE 
LA FESTA
Enguany la festa major té lloc en 
diferents espais de Reus, d’una 
forma més descentralitzada. Alguns 
dels espais destacats són la plaça 
del Mercadal, La Palma, el parc de 
Sant Jordi, la plaça de la Llibertat, el 
Mas Iglesias i el Parc de la Festa. 

La majoria d’aquests són espais 
accessibles i sense barreres 
arquitectòniques. Podeu demanar 
informació i suport al personal 
tècnic que es troba en cada espai. 
Podeu veure alguns d’aquests espais 
en el mapa adjunt, així com en la 
informació del programa de festes.

Espais reservats
A causa de la situació provocada 
per la Covid19, enguany caldrà que 
tothom reservi entrades per accedir a 
la majoria d’actes de la festa major. 
Aquesta reserva es farà per la web 

www.reus.cat. Per aquest motiu, i 
com que tothom participarà assegut 
i tots els espais són accessibles, no 
hi haurà espais reservats específics 
per persones amb mobilitat reduïda 
(tan sols per a alguns actes amb 
interpretació amb llengua de signes). 

Tot i això, per a qualsevol dubte 
o demanda, es pot enviar un 
correu electrònic a l’adreça  
festaperatothom@reus.cat. 

Lavabos adaptats
En tots aquells espais on es 
desenvolupa la festa major hi ha 
situats diversos lavabos mòbils. En 
cadascun d’aquests espais també 
hi ha lavabos mòbils adaptats. 
Mantenir-los nets i garantir-ne la 
higiene és responsabilitat de tots!

Gaudir i fer gaudir la festa major 
és cosa de tothom: moltes gràcies 
per facilitar la participació i per fer 
una Festa Major de Sant Pere més 
inclusiva. Molt bona festa major!
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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

EL MENJAR DE 
LES FESTES
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ON MENJAR 
BOU I ARRÒS?
Enguany el plat tradicional de la 
Festa Major, el bou i arròs, es podrà 
degustar als menús diaris de dinar o 
sopar dels establiments següents: 

 3 d 9,  
c. de Rosich, 4.  
Tel. 977 34 44 70

 Bar Americà,  
raval de Robuster, 40. 
Tel. 977 754 144

 Bar Bon Mar,  
raval de Jesús, 18.  
Tel. 977 773 437

 Campus,  
c. de Sant Llorenç, 11. 
Tel. 977 319 553

 L’Absis,  
c. de la Mar, 30-32.  
Tel. 977 342 992

 Restaurant 158,  
av. dels Països Catalans, 
158. Tel. 977 316 416

 Taverna Despertaferro,  
c. de Martí Napolità, 7. 
Tel. 977 323 280

 Triant,  
pl. de Catalunya, 7.  
Tel. 977 127 233

PER BEURE...
EL MASCLET, 
LA BEGUDA DE 
LES FESTES
La beguda de la Festa Major de 
Reus, el Masclet: un combinat a 
parts iguals de Fantasia de fruites 
(Plim) i vermut Miró de Reus, tot 
i que sempre està obert al toc 
personal de cadascú. Aquesta 
beguda s’assaboreix especialment 
en la Cercavila del Masclet i en 
diferents establiments durant 
tots els dies de la festa.

LA BOTIGA  
REUS CULTURA 
Situada a la Casa Rull i al Museu 
d’Arqueologia Salvador Vilaseca, 
hi trobareu, a partir de la tarda 
del 15 de juny, material relacionat 
amb la cultura i la festa major de 
Reus: programes, postals, cartells, 
samarretes, tasses, ventalls, llapis, 
bolígrafs, llibretes, espelmes, 
sabons, clauers, el llibre de la 
festa major i d’altres novetats...

Horari: 
Casa Rull:  
de dilluns a divendres de 10.00 a 
14.00 h (24 i 29 de juny tancat)
Museu d’Arqueologia  
Salvador Vilaseca:  
de dimarts a dissabte de 10.00 
a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h 
(24 i 29 de juny tancat)
 
La resta de l’any podeu trobar els 
productes 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.reus.cat
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NO ET PERDIS  
LA FESTA! 
QUE ELS TEUS 
FILLS I FILLES 
NO ES PERDIN!
Hem dissenyat polseres per tal que 
porteu identificats els vostres xiquets 
i xiquetes amb la finalitat que, si 
en algun moment de la festa es 
perden, puguin facilitar les tasques 
de retrobament amb els pares.

Aconselleu als vostres fills i filles que 
s’apropin al guàrdia uniformat que 
trobin més a prop o, segons l’acte, 
a algun membre de l’organització.
Podeu recollir-les a Casa Rull.

Indiqueu a les polseres el nom 
complet del nen o nena, el 
telèfon del pare, mare o tutor.

TELÈFONS D’INTERÈS
Emergències 112
Guàrdia Urbana: 092
Atenció centralitzada: 977 010 010

 Acte amb traducció simultània per 
a persones amb discapacitat auditiva

 Instal·lacions amb accessibilitat
 Lavabos adaptats
 Acte sorollós

 

Aquest és el programa oficial 
de la Festa Major de Sant Pere 
2021, elaborat i coordinat per 
l’Institut Municipal Reus Cultura. 
L’organització es reserva el dret a 
modificar aquest programa si per 
causes de darrera hora ho considerés 
convenient, fet que s’anunciaria a 
les xarxes socials, i en cas que fos 
possible, als mitjans de comunicació.

Agraïm la col·laboració de 
totes les persones i entitats 
que han fet possible la Festa 
Major de Sant Pere 2021.

Edita:
Institut Municipal Reus Cultura
Cartell de la festa: 
Meritxell Perpinyà Masip
Disseny: 
OVNI_comunicació visual
Fotografies: 
Meritxell Perpinyà Masip
Tjerk van der Meulen / Arxiu IMRC
Niepce / Arxiu IMRC     

REUS, LLIURE 
D’ACTITUDS 
SEXISTES I 
DISCRIMINATÒRIES
Sant Pere sense sexisme 
#festessensesexime 
#SantPeresensesexisme
Fes que aquesta festa major sigui per a 
tothom, fes que sigui una festa lliure de 
conductes sexistes i discriminatòries.
Recorda, una agressió sexual consisteix 
en l’ús de violència física i sexual, exercida 
contra les persones, que està determinada 
per l’ús premeditat del sexe com a arma 
per demostrar poder i abusar-ne.

No estic segura és no.
No em toquis és no.
Tinc son és no.
El silenci és no.
Vull estar sola és no.
L’única cosa que vol dir sí és un SÍ.

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

Truca al 112 o a l’Oficina Atenció a 
la Víctima (092) o envia un correu a 
siad@reus.cat o pads@reus.cat 
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CAL FER UN BON 
ÚS DE L’ENTRADA.  
Si finalment no s’utilitzen les  
entrades reservades, us demanem que 
les retorneu a través del correu  
suport.festes@reuscultura.cat 
indicant el nom i telèfon de la reserva.

RECORDA

MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTA
COL·LABORACIÓ

BONA FESTA MAJOR
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ORGANITZA

INSTITUCIONS COL·LABORADORES

COL·LABORA

PATROCINA

EMPRESES COL·LABORADORES

MITJANS OFICIALS




