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Les festes de barri, que enguany recuperem 
amb normalitat, obren un parèntesi distès en 
la dinàmica ciutadana que permet afermar 
les relacions entre les persones. Són una in-
vitació a viure la ciutat des de la proximitat, 
des de la quotidianitat de les trobades amb 
els veïns i veïnes i la posada en comú de pro-
jectes compartits, d’il·lusions i de reptes.

Aquesta capacitat de mirar de portes en-
dins fa de les les festes de barri oportunitats 
magnífiques per enfortir la convivència. I 
per enfortir també el compromís personal i 
col·lectiu que ens impulsa a treballar per fer 
del nostre entorn un lloc agradable, on viure 
l’experiència de ser reusencs i reusenques. 
La vitalitat dels barris i la contribució dels 
barris a la construcció de la ciutat han estat 
i són vitals per entendre el Reus d’avui, un 
Reus dinàmic i canviant que té en la força de 
les persones el seu major potencial.

És per això que des d’aquestes pàgines vull 
saludar tots els veïns i veïnes del Barri For-
tuny, i desitjar-los unes magnífiques festes, 
alhora que vull expressar el reconeixement 
a la tasca generosa i incansable de l’associa-
ció de veïns, sense la qual aquestes festes 
no serien possibles.

Festes de l’Av del
barri Fortuny

Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus





Un any més, l’AV Barri Fortuny celebra les 
festes del barri després de dos anys sense 
poder fer-ho a causa de la pandèmia, però 
tornen amb força, amb una agenda d’acti-
vitats plena i, sobretot, amb el propòsit de 
reprendre i afermar els lligams entre les per-
sones que hi viuen. És, sense cap mena de 
dubte, una ocasió especial per fer-ho, per 
comprovar que la ciutat, malgrat la seva di-
mensió global, és capaç de generar espais 
de bon veïnatge on cada persona té un nom 
i una història particular.

És això el que dóna caliu als barris, el que fa, 
de cada barri, un punt neuràlgic on la ciutat 
pren impuls i construeix la convivència, on 
les relacions entre les persones donen sentit 
a l’entramat urbà d’edificis i carrers.

Des d’aquestes pàgines vull reconèixer la 
tasca de totes les persones que, dia a dia, 
des de l’associació de veïns i des de tots els 
espais de participació veïnal, fan possible 
aquesta idea de ciutat feta i pensada per les 
persones. Una idea de ciutat oberta amb la 
qual, tots plegats, anem decidint conjunta-
ment el rumb que volem emprendre.

Bones festes!

Festes de
l’Av barri Fortuny

Montserrat Caelles
Regidora de Relacions 
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Enguany tornen les festes del nostre barri, 
desprès de dos anys de pandènia en què no 
hem pogut reunir-nos.

Ho fem amb moltes ganes i, tot i que el Co-
vid encara és present, poc a poc anem tor-
nant a la normalitat i estem molt contents 
de poder tornar a celebrar la nostra Festa 
Major.

Des de l’Associació de Veïns treballem per 
fer del barri un barri millor, viu i obert.

Per aquest motiu, l’Associació no pot defallir 
i ha de ser constant dia a dia escoltant tots 
els veïns i fent arribar les seves inquietuds a 
les diferents administracions.

També voldria donar les gràcies a totes les 
persones que fan possible aquesta celebra-
ció i, especialment a la Guàrdia Urbana per 
la seva bona feina al nostre barri.

Voldria acabar amb un poema de Gabriel 
Ferrater:

Tu,
nòmada de molt lluny, cap a molt lluny.
Jo com un vent, jo insistent amb el vent.

Les Festes de
l’Av del barri Fortuny

Misericòrdia Balanyà
Presidenta de l’Associació
de Veïns del Barri Fortuny





20.00 h,
Presentació 
sonatina Vicaria, 
dedicada a Marià 
Fortuny.
Composada per 
Josep Enric Peris 
Vidal.

20.30 h,
Lliurament de les plaques
honorífiques i actuació de la 
Banda de Cornetes i Tambors 
Verge de Misericòrdia Reus pels 
carrers del barri.

22.00 h,
Cinema a la fresca amb la
projecció de la pel·lícula Amor 
de Madre.

A José Luis acaben de deixar-ho 
plantat en l’altar, i per si això fos 
poc, Mari Carmen, la seva mare, 
s’ha obstinat a acompanyar-ho a 
la lluna de mel.

Divendres 16
18.00 h,
Actuació del Grup Centro
Cultural Extremeño de Reus.

19.30 h,
Pregó de la Festa Major a càrrec 
del Sr. Daniel Rubio Angosto, re-
gidor de Recursos Humans i Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Reus. 
Emprenedor tant empresarial 
com social, va ser fundador de 
l’Agrupament Escolta i Guia Ben 
Enllà de La Salle de Reus. Mem-

bre fundador 
del partit mu-
nicipalista Ara 
Reus.

Amb la 
presència 
dels nans de 
l’ Escola Marià 
Fortuny.





El 17 de setembre
de 9 a 10 hores al lloc
de la gimcama.

Què necessites?
DNI del participant i una
autorització signada del pare/
mare o tutor major d’edat. 

18.00 h,
Concurs de dibuix per a petits 
i joves. A càrrec de Coia Guiu i 
amb la col·laboració de les
alumnes de dibuis de l’Associació 
de Veïns.

19.30 h,
Lliurament de premis i Berenar. 
Suc, a càrrec de McDonald’s, i 
coca de sucre.

21.00 h,
Sopar popular i Festa Blanca
Eivissenca la plaça Gabriel
Ferrater i Soler. Cal venir vestits 
de blanc per l’ocasió.

22.30 h,
Gran Ball de Festa Major amb el 
grup ZADIT.

Dissabte 17
9.00 h,
Repic de campanes.

10.00 h,
Esmorzar popular a la plaça
Gabriel Ferrater i Soler.
Llonganissa a la brasa amb pa i 
beguda. Socis i socies gratuït,
no socis: 1,5€.

11.00 h,
Jocs infantils per a nens i nenes 
de 6 a 12 anys, a càrrec de Laura i 
Claudio. Places limitades a 30.

Vine a jugar a la plaça Gabriel
Ferrater i Soler. Salta, córrer, 
llançar i divertir-te! En acabar 
hi haurà entrepà, refresc i regal 
sorpresa pels participants.

Inscripcions anticipades:
Del 12 al 16 de setembre
de 18 a 19 h al local de
l’Associació de Veïns.





21.00 h,
Havaneres amb el grup Veus de 
Reus.

21.30 h,
Lliurament de les plaques a les 
persones entre 80 i 90 anys de
la Llar d’Avis de Sant Bernat
Calvó.

En acabar
Fi de festa i enlairament de
coets.

Visita la Fira durant
els tres dies

Diumenge 18
12.00 h,
Missa en sufragi dels difunts del 
Barri a l’església St. Bernat Calvó.

13.00 h,
Vermut popular amb l’actuació 
d’Ariel Santamaria. El messies 
del rocanrol, profeta del juantxis-
me i la veritable ovella negra del 
rock català.

14.00 h,
Fideuà popular a càrrec del Bar 
Esmar. Tiquet 5€.











Adquireix
el mocador

del Barri!
per només

5€
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