


El context de pandèmia condiciona encara 
l’organització de les Festes de la Mare de Déu 
de Misericòrdia, però malgrat les limitacions 
necessàries per garantir la seguretat i evitar els 
contagis, la programació prevista té com a objectiu 
convidar a viure les festes des de la participació: la 
de les entitats i associacions que la fan possible cada 
any i la de tothom que s’hi vulgui afegir, respectant 
en tots els casos les recomanacions sanitàries.

El passeig de Misericòrdia, el santuari, La Palma, 
la plaça d’Anton Borrell i al Mas Iglesias seran 
enguany els escenaris destacats d’una celebració 
que recupera, amb formats adaptats a les condicions 
sanitàries, actes tan tradicionals com la Baixada del 
Ball de Diables o el Rosari de Torxes i actes lúdics 
oberts a diferents públics, com espectacles familiars 
o revetlles i concerts.

Fent novament un gran esforç per adaptar la 
programació a les exigències del moment, les Festes 
de la Mare de Déu de Misericòrdia ens proposen una 
experiència única d’expressió d’identitat col·lectiva 
al voltant de l’homenatge a la patrona de la ciutat. 
Per això, des d’aquestes pàgines, us convido molt 
especialment a viure-les amb intensitat i també amb 
la prudència i el sentit comú que la situació encara 
excepcional que vivim ens exigeix.

Bones festes de Misericòrdia!

  Festes en honor de la 
PATRONA DE REUS

Carles PelliCer i Punyed
Alcalde de Reus



Que el temps és relatiu no és cap descobriment. 
Que una mesura per fixar-lo la trobem al calendari, 
tampoc. En aquesta línia imaginària que ens mena 
els anys, el setembre empeny l’estiu i fixa la represa 
del quotidià després d’uns dies que tothom campa 
com pot la calor. Les escoles reomplen els carrers 
d’un enrenou que semblava suspès i el vent ens re-
corda que la ciutat no ha perdut la seva essència. I 
és precisament aleshores, en aquest entreacte apa-
rent, que torna Misericòrdia, al punt just per carre-
gar-nos les bateries de retrobades, festa i tradició.  

Tots plegats travessem una de les èpoques més 
incertes que ens ha tocat viure, sense acabar de 
fer net perquè les seqüeles d’aquesta pandèmia en 
l’àmbit econòmic, social i de salut són doloroses i no 
hem de permetre que sigui debades. Mentrestant, 
la cultura ha estat un recer necessari que no s’ha 
aturat, ni s’aturarà. Per això, malgrat tot, mereixem 
viure les festes de Misericòrdia tant com sigui 
possible. De ben endins o des de la distància triada, 
falcant la tradició o impulsant noves propostes. Les 
mesures encara ens obliguen a ser curosos amb les 
aglomeracions i amb alguns aspectes organitzatius 
que de cap manera ens han de desdibuixar l’emoció 
ni els valors que representa la festa. 

Per això, malgrat la prudència que convingui, volíem 
tornar al passeig. La baixada fins al santuari tornarà 
a ser l’eix central d’aquests dies, amb la prudència 
que convingui. Al llarg d’aquests dies, ha calgut 
readaptar la nostra vida a la realitat a què ens havíem 
vist abocats, però aquesta adaptació artificial no 
pot ser la norma ja que la importància de la Festa 
rau en la manifestació col·lectiva, compartida. 
Gaudi, sí, però també construcció de comunitat i 
transformació social.

Aquest any tenim la sort, a més, de poder celebrar 
els 25 anys del retorn del Ball de Cercolets així com 
els 25 de la recuperació de l’Àliga. Dues efemèrides 
que podem sumar a tantes altres, com els fantàstics 
40 anys dels Xiquets de Reus. Perquè la festa, la 
memòria col·lectiva o la identitat són processos vius 
i dinàmics que bastim plegats, que ningú pot apro-
piar-se. Fet i fet, ja ho dèiem, el temps és relatiu, tant 
que sovint oblidem que no fa ni tres quarts de segle 
que vam convertir Misericòrdia en la nostra segona 
festa major. Potser perquè ens l’estimem molt. 

Ganxetes i ganxets, visquem de ple aquestes festes 
de Misericòrdia!

    OMPLIM 
la FESTA!
daniel reCasens salvador
Regidor d’Educació, Cultura i Política Lingüística
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Ajuntament 
Casa Rull
La Palma
Museu d’Art i Història 
Museu d’Arqueologia  
Salvador Vilaseca 
Centre Cultural El Castell
Mas Iglesias 
Gaudí Centre
Teatre Bartrina
Prioral de Sant Pere
Campanar
Centre de Lectura
Cementiri General de Reus
Plaça de la Llibertat
Fossar Vell
Parc del Santuari de Misericòrdia
Plaça de la Pastoreta 
Santuari de Misericòrdia
Plaça del Santuari
Parc de la Festa
Plaça d’Anton Borrell 
Parc del Trenet
Parc de l’1 d’Octubre
Mercat Central
Mercat del Carrilet
Fundació Rosa M. Vivar
Biblioteca Pere Anguera

Biblioteca Xavier Amorós 
Llotja de Reus
Plaça d’Evarist Fàbregas
Passeig de Misericòrdia
Escola Joan Rebull
Col·legi Públic Marià Fortuny
Institut Escola Pi del Burgar
Escola Teresa Miquel i Pàmies
Casa Navàs
Institut Josep Tapiró
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Diumenge 12  
10.30 h, 
a LA PALMA, 
Vermulet, IV edició del vermut 
musical del Ball de Cercolets. Taller 
per fer cèrcols i conèixer el ball per a 
infants. Organitza: Ball de Cercolets. 
Inscripcions a https://forms.gle/
QjfFrrQiDkSdZLyw9.   

11.00 h,  
al GAUDÍ CENTRE,  
Escoltem, observem i toquem en 
família!, visita familiar dinamitzada, 
destinada a famílies amb nens i nenes 
de 4 a 12 anys. Preu: 5 €. Reserva prèvia 
a https://ticket.reusturisme.cat.    

12.00 h, 
a LA PALMA,  
Vermulet, IV edició del vermut 
musical del Ball de Cercolets. 
Actuació de l’orquestra Fanfarra i DJ 
Cris&Petes. Organitza: Ball de Cercolets. 
Imprescindible entrada prèvia a https://
www.eventbrite.es.   

18.00 h, 
a LA PALMA,  
Circ Llunar, amb l’actuació del Mag 
Struc. Preu: 2 €. Imprescindible en-
trada prèvia a www.tomaticket.es. 

20.00 h, 
a la PRIORAL DE SANT PERE, 
concert d’orgue de Soledad Cardoso, 
soprano, i Izumi Kando, orgue.  

Dilluns 13 
19.00 h,  
a la SALA EMILI ARGILAGA I  
AL CANAL DE YOUTUBE DEL  
CENTRE DE LECTURA,  
El Liceu visita Reus, presentació de 
l’òpera Ariadne auf Naxos, de Richard 
Strauss, a càrrec de Pol Avinyó, musi-
còleg i crític d’òpera.   

Dimarts 14 
19.00 h,  
a la SALA EMILI ARGILAGA  
DEL CENTRE DE LECTURA,  
presentació del llibre Napoleó. 
La revolució i els catalans, d’An-
toni Gelonch, a càrrec de l’autor 
i d’Ernest Benach.   

 

Dimecres 15 
 
18.30 h, 
a la SALA EMILI ARGILAGA I 
AL CANAL DE YOUTUBE DEL 
CENTRE DE LECTURA,  
cineclub, projecció de The swimmer 
(El nedador), de Frank Perry, EUA, 
1968, dins la programació del cicle 
«Estiu i vacances: en pantalla».   

20.15 h,
al CEMENTIRI GENERAL  
DE REUS,  
Músiques per al retrobament, concert 
per recordar i homenatjar les perso-
nes que ens han deixat durant aquest 
darrer any, amb Anna Amigí Vilalta i 
Garbuix Duet. Imprescindible entrada 
prèvia a sfreus.cat.   

Dijous 16
18.00 h,  
des de la PLAÇA DE 
LA LLIBERTAT,  
sortida de bicicletes clàssiques. 
Més informació al tel. 633 140 675. 
Organitza: Club Ciclista Oxid Restore. 

19.00 h,  
al MUSEU D’ARQUEOLOGIA  
SALVADOR VILASECA,  
Documental del Mes amb la projecció 
de Com jo vulgui, de Samaher Alqadi. 

  

19.30 h,  
a la SALA EMILI FORTUNY I 
AL CANAL DE YOUTUBE DEL 
CENTRE DE LECTURA,  
acte en record del bombardeig 
del Centre de Lectura de l’any 
1937, presentació del documental 
Campanades de mort, de Coia 
Cruset, i lectura de poemes a càrrec 
d’alumnes de l’Institut Salvador 
Vilaseca.   

19.30 h,  
al CENTRE CULTURAL  
EL CASTELL,  
Reus Jazz Cava, amb l’actuació 
de Gianni Gagliardi. Entrada prèvia 
gratuïta a https://entradium.com/ca/
events/gianni-gagliardi.   

 entrades.reuscultura.cat



Divendres 17 
19.00 h, 
a la SALA EMILI ARGILAGA I  
AL CANAL DE YOUTUBE DEL  
CENTRE DE LECTURA, 
presentació del poemari A l’ombra de les paraules, 
d’Aureli Trujillo, Premi Grandalla de Poesia 2019, 
Cercle de les Arts i de les Lletres d’Andorra.   

19.00 h, 
al CENTRE CULTURAL 
EL CASTELL,  
dins el marc de la V Trobada de Jocs Tradicionals, 
presentació dels llibres El Llibreter de les bitlles, 
coordinat per Victor Baroja i Jordi Torrente, i Un 
poble que jugava. El joc de la pilota a Catalunya, de 
diversos autors. Cal reservar entrada prèvia gratuïta 
a info@bitlla.com, aforament limitat.   

19.00 h,  
a la PRIORAL DE SANT PERE,  
Misericòrdia: de Reus al Cel. Muntatge escènic de 
cant, música, dansa i teatre que ens porta a reviure 
la llegenda de la Mare de Déu de Misericòrdia, des 
de l’aparició a la pastoreta fins a la salvació de la 
vila. L’Orfeó Reusenc escenifica aquest muntatge 
únic, estrenat el 2017 amb la direcció d’Albert 
Bermúdez, que compta amb un equip de més de 
100 persones entre músics, cantaires, dansaires, 
actors i tècnics.  

 entrades.reuscultura.cat



20.15 h,  
al FOSSAR VELL,  
Ravals en dansa, espectacle de música i 
dansa i acte de cloenda de la campanya «Com 
transformaries el món»?, inclosa en el projecte 
«Reus, espais Vius», de revitalització comercial 
dels ravals de Robuster i de St. Pere. Direcció 
musical: Maurici Gené, ballarines: Elisenda 
Nadal, Loles Santana, Mei Casabona i Irene 
Benavent; Ana Corredor (Evohé), direcció 
artística: Irene Benavent. 

20.30 h,  
a LA PALMA,  
representació del Ball de Sant Miquel, a 
càrrec del Ball de Diables. Aquest ball, docu-
mentat a la ciutat des del segle xviii, escenifica 
la lluita del bé i el mal.    

21.30 h, 
a la PRIORAL DE SANT PERE, 
Misericòrdia: de Reus al Cel.  

18
10.00 h,  
al PARC DEL SANTUARI DE 
MISERICÒRDIA,  
trobada de jocs de bitlles, amb les diverses 
modalitats de la península.

12.00 h,  
a LA PALMA,  
Vermut Rumberu, amb el magnífic Peret Reyes, 
artistes convidats i els DJ Cris&Petes. Organitza: 
La Nit de Fer l’Índiu (CRAC i Colla Gegantera). 
Col·labora: Vermuts Miró.  

17.30 h, 
al JARDÍ DE LA CASA RULL,  
demostració de bonsai a càrrec del professor 
Josep Ma. Martínez. 

18.00 h,  
al JARDÍ DE LA CASA RULL, 
inauguració oficial de la XXVII Exposició de 
Bonsais Ciutat de Reus, a càrrec de les autoritats 
municipals.   

Dissabte

 entrades.reuscultura.cat



18.00 h,  
al GAUDÍ CENTRE,  
escape 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 de l’interior. 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a través de 
https://ticket.reusturisme.cat.  

18.00 h, 
al PARC DE l’1 D’OCTUBRE, 
 XI Tomb de Nit, recorregut a peu per diferents 
indrets a les afores de Reus. Recorregut: parc de 
l’1 d’Octubre, plaça d’Almoster, carrer de Poboleda, 
urbanització El Pinar, Santa Anna (Castellvell), camí 
de Monterols, Cinc Camins, camí dels Carros, passeig 
de la Boca de la Mina, avinguda del Començ i parc de 
l’1 d’Octubre. Recorregut: 8 quilòmetres aprox. Més 
informació: www.aecreus.cat.

19.00 h, 
a LA PALMA,  
actuació de l’Agrupació Musical La Verònica 
i de la Banda de Cornetes i Tambors de Sant 
Pere Apòstol.  

20.00 h, 
al TEATRE BARTRINA,  
representació de 37Horitzons, proposta guanyadora 
del Projecte Bartrina 2021. Preu: 5 €.  
Entrades a: www.teatrebartrina.cat    

20.30 h, 
a LA PALMA, 
actuació de la banda de cornetes i tambors Sones 
de Pasión.  

21.30 h,  
al voltant del  
MERCAT CENTRAL, 
Cercavila de Foc, amb la participació dels Bous de 
Foc, la Vedella de Foc, la Víbria, el Ball de Diables, el 
Ball de Diables Infantil el Drac, el Drac petit, la Cabra 
i la Cabra petita.  

 entrades.reuscultura.cat



8.30 h, 
AL CONCESSIONARI SEAT BAYCAR SAU  
(carrer de Recasens i Mercadé 61, Polígon AgroReus), 
XXVII Concentració Nacional de Seat 600 i 
Clàssics. A les 9.00 h, sortida de la ruta que 
recorrerà el Baix i l’Alt Camp i la Conca de Barberà.

9.30 h, 
des del CENTRE TERAPÈUTIC 
D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA PER A 
L’ALZHEIMER I UNITAT DE LA MEMÒRIA - 
FUNDACIÓ ROSA M. VIVAR,  
caminada amb dos recorreguts urbans d’11,8 km i 
de 4,4 km. Per a més informació i inscripcions: www.
reusesport.cat. 

10.00 h,  
al PARC DE MAS IGLESIAS,  
V Trobada de Jocs Tradicionals. Organitza: 
Coordinadora Intercomarcal de Bitlles i Federació 
Catalana de Jocs Tradicionals.

10.30 h, 
a la PLAÇA D’ANTON BORRELL,  
Trobada d’Elements Fets Per Tu - Fan del Seguici. 
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! És ben fàcil: tisores, pega, cartró... o 
qualsevol altre material. Si vols participar-hi i per a més 
informació, entra a www.canalreustv.cat i segueix les 
instruccions. Organitza: Canal Reus TV. 

Diumenge

11.00 h,  
al SANTUARI DE MISERICÒRDIA,  
missa de la 41a Trobada de Misericòrdies.   

11.00 h, 
al JARDÍ DE LA CASA RULL, 
tallers lliures de bonsai adreçats a afeccionats. 
Màxim 10 persones.   

12.00 h,  
a la PLAÇA DEL SANTUARI,  
55è Aplec Baix Camp. Concert amb les cobles 
Jovenívola de Sabadell i Reus Jove.  
Organitza: Colla Sardanista Rosa de Reus.  

12.00 h,  
a LA PALMA, 
Vermut Banyut. Ballades del Bou de Reus i actuació  
del DJ Abadia. Si es porta algun element que faci 
referència al Bou, primera consumició gratuïta. Preu: 
3 €. Entrada imprescindible a www.eventbrite.com. 
Organitza: El Bou de Reus.   

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

18.00 h,  
a la PLAÇA DEL SANTUARI,  
55è Aplec Baix Camp. Concert amb les 
cobles Jovenívola de Sabadell, Reus Jove i 
Contemporània. Organitza: Colla Sardanista Rosa 
de Reus. 
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18.00 h,  
al TEATRE BARTRINA, 
 representació de 37Horitzons, proposta guanyadora 
del Projecte Bartrina 2021.   
Preu: 5 €. Entrades a: www.teatrebartrina.cat

19.30 h,  
a la PLAÇA D’ANTON BORRELL, 
cantada d’havaneres amb els grups locals Sons del 
Mar, Les Veus de Reus, Sopa de Peix i Balandra.  

20.00 h, 
a la PRIORAL DE SANT PERE, 
GuitarReus, X Festival Internacional de Guitarra. 
Actuació del grup Cantahualpa, que oferirà un 
repertori de les peces més representatives de 
Catalunya i Amèrica del Sud, i performance amb el 
reconegut artista plàstic David Callau, que pintarà 
un quadre en directe acompanyat per les guitarres 
d’Alfredo Panebianco i Vania del Mónaco.  

11.00 h,  
a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA,  
conferència «Qui dius que és Gabriel Ferrater?», 
a càrrec del Departament de Filologia 
Catalana de la URV.  

19.00 h,  
a la SALA EMILI ARGILAGA I  
AL CANAL DE YOUTUBE DEL  
CENTRE DE LECTURA, 
conferència «Els efectes de la pandèmia en 
la socialització dels infants i adolescents», 
dins el cicle «Els estralls d’una pandèmia», 
a càrrec de la psiquiatra Belén Pardo i del 
psicòleg Lluís Andreu Bertran.   

Dilluns
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Durant el matí,  
al CAMPANAR,  
al punt més alt del pinacle major, hissada de la 
bandera mariana com a inici de les festes de 
Misericòrdia.

10.00 h,  
des del CLUB REUS DEPORTIU,  
caminada del primer equip d’hoquei patins  
fins al santuari de Misericòrdia.  
Organitza: Club Reus Deportiu. 

18.00 h, 
al MUSEU D’ART I HISTÒRIA 
(plaça de la Llibertat),
visita guiada a l’exposició «Ara toca festa». 
Visita gratuïta.   

18.30 h,  
al MAS IGLESIAS,  
espectacle familiar amb Danscircant, de la 
companyia Sac Espectacles. Senyores i senyors, 
ladies and gentleman, el que esteu a punt de 
veure no és el més gran, ni perillós, ni increïble, ni 
espectacular circ del món. El que esteu a punt de 
viure és la meravellosa història del circ ambulant!   

Dimarts
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18.30 h,  
a LA PALMA, 
representació del Ball parlat de Marcos Vicente.    

19.00 h,  
a la SALA EMILI ARGILAGA I  
AL CANAL DE YOUTUBE DEL  
CENTRE DE LECTURA, 
taula rodona de traductors catalans actuals a 
l’anglès, dins el cicle «Un tomb per la traducció», amb 
motiu del 40è aniversari de la primera traducció al 
català de la novel·la Ulisses, de James Joyce.  

19.00 h, 
a la LLOTJA DE REUS, 
Cicle Vi i Música, 135è aniversari de la Cambra 
de Comerç de Reus. Concert de Fito Luri i Xavier 
Pié maridat amb els vins de la DO Tarragona. 
Entrada gratuïta prèvia inscripció a l’adreça 
reus@cambra.org. 

20.00 h,  
al SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT,  
i al Canal Reus TV i a www.reus.cat. lliurament dels 
Guardons de la Ciutat 2021. Un homenatge públic a 
la societat civil de casa nostra. Entrega de la Medalla 
de la Ciutat a l’Institut Pere Mata, amb motiu del seu 
125è aniversari, i mencions honorífiques municipals 
a l’Àliga de Reus, pel 25è aniversari de la seva 
recuperació, i al Gremi de Fusters i Ebenistes del Baix 
Camp, que commemora enguany el seu centenari.
Durant l’acte es repartirà la postal número 47 de la 
col·lecció de Postals de la Festa Major, dedicada a la 
Carretillada del Ball de Diables.

20.00 h, 
a LA PALMA, 
representació del Ball parlat de Marcos Vicente.    

22
17.30 h, 
a la BIBLIOTECA  
XAVIER AMORÓS, 
cloenda del Joc de Lectura de l’Estiu 
Els tres camins. Contacontes El Rap 
de la Rapunzel a càrrec de Vivim 
del Cuentu i desvetllament del gran 
secret, el gran enigma que s’amaga 
a les Biblioteques de Reus des de fa 
mil anys.   

18.00 h, 
al MUSEU D’ART I HISTÒRIA 
(plaça de la Llibertat),  
visita guiada a l’exposició «Ara toca 
festa». Visita gratuïta.   

18.30 h, 
AL MAS IGLESIAS,  
espectacle infantil per a tota la 
família, de la mà dels personatges de 
La Residual i del Grup Grimpallunes 
Animació. Cantar, ballar i reciclar, tot 
és començar!  

18.30 h,  
a la SALA EMILI ARGILAGA 
DEL CENTRE DE LECTURA,  
cineclub, projecció de La piscine (La 
piscina), de Jacques Deray, França, 
1969, dins la programació del cicle 
«Estiu i vacances: en pantalla».   

20.00 h, 
a LA PALMA,  
Romanços i altres canonades...  
Tàndem satíric amb les canonades i 
versots del Canó de les Festes com-
binats amb les històries de literatura 
reusenca de fil i canya del segle xix 
del Carro dels Romanços!   

22.00 h,  
al PARC DE LA FESTA,  
concert amb Miki Núñez, que pre-
sentarà el seu darrer disc, Iceberg, 
amb composicions pròpies, plenes 
d’energia que fusionen tocs mestis-
sos amb el millor pop rock. 
Preu: 10 €.  
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MIKI
Núñez

Dimecres 22
   22.00 h. 
Parc de la Festa

De 17.00 a 20.30 h, 
a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 
gimcana digital. Tens ganes de jugar? T’importa 
el Medi Ambient? Vine i t’informarem de com jugar 
a la gimcana digital sobre els ODS (Objectius de 
Desenvolupament Sostenible) i els grans reptes que 
tenim per davant per fer el millor Reus 2030, salvar 
el planeta i reconduir l’emergència climàtica.

18.30 h, 
des del CAMPANAR, 
Toc de la Festa Major Petita per anunciar la sortida 
del Seguici Petit, a càrrec dels Pioners i Caravel·les 
dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i 
Misericòrdia, campaners de la ciutat.

18.30 h,  
al PASSEIG DE MISERICÒRDIA, 
cercavila del Seguici Petit de la ciutat. Amb la 
participació dels músics de l’Aula de Sons de Reus, 
el 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 Prims petit, el Ball 
de Valencians petit, el Ball de Bastonets de l’Esbart 
Santa Llúcia, 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, l’Àliga petita i 
la Banda Cobla de Música del Pare Manyanet.  

DijouS 23

EL seguici
PETIT
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20.00 h,  
a LA PALMA,  
Romanços i altres canonades... Tàndem satíric 
amb les canonades i versots del Canó de les 
Festes combinats amb les històries de literatura 
reusenca de fil i canya del segle xix del Carro dels 
Romanços.   

22.00 h,  
al PARC DE LA FESTA,  
concert amb Stay Homas. El confinament va donar 
lloc, entre moltes coses, a que tres músics companys 
de pis formessin un grup amb un nom derivació 
d’stay at home (queda’t a casa), el consell que va 
rodar per tot el món. Preu: 5 €.   

Stay
HOMAS

Dijous 23
   22.00 h. 
Parc de la Festa
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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, campaners 
de la ciutat.

De 17.00 a 20.30 h,  
a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS,  
gimcana digital. Tens ganes de jugar? T’importa 
el Medi Ambient? Vine i t’informarem de com jugar 
a la gimcana digital sobre els ODS (Objectius de 
Desenvolupament Sostenible) i els grans reptes que 
tenim per davant per fer el millor Reus 2030, salvar el 
planeta i reconduir l’emergència climàtica.

19.00 h,  
des del CAMPANAR,  
Toc de Festa, a càrrec dels membres dels 
agrupaments escoltes i guies MontsantCim i 
Misericòrdia, campaners de la ciutat. 

Divendres  24 la VIGÍLIA
19.00, 19.45 i 20.30 h,  
a DIFERENTS CENTRES  
EDUCATIUS DE LA CIUTAT,  
actuacions dels diversos elements, balls i danses  
del seguici festiu.    
 
A L’ESCOLA JOAN REBULL, amb els Vitxets, la Víbria, 
els balls de Pastorets, Cercolets i Prims i l’Àliga. 
 
A COL·LEGI PÚBLIC MARIÀ FORTUNY,  amb els 
Japonesos i Negres, el Drac, els balls de Mossèn 
Joan de Vic, Valencians i Galeres i els nanos. 
 
A L’INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR, amb els 
Moros, el Lleó, els balls de Gitanes, Sederes i Bastons 
de l’Esbart Santa Llúcia i la Mulassa. 
 
A L’ESCOLA TERESA MIQUEL I PÀMIES,  amb els 
Indis, el Basilisc, el Cos de Bastoners de l’Orfeó 
Reusenc, el Ball de Cavallets, el Carrasclet i  
els Xiquets de Reus. 

19.00 h, 
a la PLAÇA D’ANTON BORRELL,  
concert amb l’Orquestra Nova Blanes, formada 
per 15 músics, que ens oferirà un recull de cançons 
de tots els temps amb arranjaments orquestrals de 
diferents autors.  
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19.30 h,  
a LA PALMA, 
Petit Reggus, reggae i ska per als més petits.   

 
21.30 h, 
a LA PALMA,  
28è Reggus. Festival de reggae, ska i altres herbes. 
Organitza: Di Farm Produccions i  
Festival Reggus.   

22.00 h, 
a la PLAÇA D’ANTON BORRELL, 
revetlla amb l’Orquestra Nova Blanes.   

22.00 h,  
al PARC DE LA FESTA, 
revetlla amb l’Orquestra Allioli. Amb més de 
200 concerts al darrere i més d’una dècada fent 
quilòmetres per tot el territori, l’Orquestra Allioli 
portarà versions d’arreu! Des de Txarango, Oques 
Grasses, Catarres i Doctor Prats fins a La Gossa Sorda, 
La Raíz, Zoo i Aspencat, entre d’altres.   

 

Dissabte

22.30 h,  
a la PLAÇA DEL SANTUARI,  
Rosari de Torxes. Tal com es va fer l’any passat, es 
trasllada a l’exterior del santuari, amb aforament 
limitat i entrada amb invitació. Glossaran els misteris 
del Rosari, ex aequo: Mn. Rafel Serra, Mn. Josep 
Moreno i Mn. Estanis Figuerola. L’acte, que comptarà 
amb el Grup Cultural de Misericòrdies, les Cambreres 
de la Mare de Déu i els Administradors del Santuari, 
finalitzarà amb la cantada dels goigs. 
 
La venda de torxes es farà prèviament a la Casa Rull 
i a la botiga del santuari a partir del dilluns 20 de 
setembre.  
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  Mare de Déu  
de MISERICÒRDIA
 
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 estarà 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, 
matinades galejades del Ball de Pere Joan Barceló, 
i matinades a càrrec de la Banda de Cornetes i 
Tambors Verge de Misericòrdia.  

8.00 h,  
en DIFERENTS ESTABLIMENTS  
DE LA CIUTAT, 
esmorzars de forquilla, Bar Americà,  
Bar Bon Mar, Mesón del Roser, Restaurant 158 i  
Cafè Bar Santa Llúcia.
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Accès a peu al santuari  
el dia 25 de 9 a 18.30 h.
A partir de les 18.30 h. 

l’accés al Santuari serà amb entrada

Pas restringit

Recorregut habilitat !



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

D’11.00 a 20.30 h  
al PARC DEL TRENET, 
(excepte pausa al migdia),  
circulació de trens manipulats amb passatgers. 
Preu: 1,50 €.

11.00 h, 
a la PLAÇA DEL SANTUARI, 
solemne missa concelebrada presidida pel Mon-
senyor Joan Planellas Barnosell, arquebisbe de 
Tarragona. L’apartat musical anirà a càrrec de l’Orfeó 
Reusenc amb la participació dels assistents.
 
Just en acabar, repic de campanes i el llançament de 
21 salves de morterets en honor a la Mare de Déu. 
 
A continuació, al SANTUARI, actuació de la Banda 
de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia. Tot 
seguit, ofrena floral i musical al cambril de la Mare de 
Déu.   

12.00 h,  
des de la PLAÇA DE LA PASTORETA, 
baixada del Seguici Festiu 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 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, els 
Xiquets, l’Àliga i la Banda Simfònica de Reus.  

16.30 h,  
a l’INTERIOR DEL SANTUARI,  
rosari i celebració de la missa.     
  

18.30 h,  
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.  
 
Seguidament, 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.
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19.30 h, 
al PASSEIG DE MISERICÒRDIA, 
La Baixada, tradicional baixada del Ball de Diables 
de Reus al santuari, amb la participació del Ball de 
Diables i els diables particulars.  

21.30 h, 
davant del SANTUARI, 
actuació castellera amb els Xiquets de Reus.  
 
En acabar, a la PLAÇA DEL SANTUARI, encesa de 
la Víbria i el Drac, seguida de la carretillada de 
Misericòrdia a càrrec del Ball de Diables.  

22.00 h, 
al PARC DE LA FESTA, 
concert amb Koeman i La Terrasseta de Preixens. 
Koeman és el projecte del duet reusenc d’Emili 
Llamas i Gerard Alcover que, després de posar 
punt final al seu antic grup, Pokers, ara componen 
un ‘pop feliç’ amb tocs disco, dels anys 80 i 90, 
i molta electrònica. La Terrasseta de Preixens, 
amb diversos discs publicats, la banda de Tàrrega, 
Cervera i Igualada portarà a Reus la seva música 
festiva: una barreja de rock, pop i rumba, entre 
d’altres estils musicals.   

22.45 h, 
castell de focs a càrrec de la Pirotècnia Igual, 
retransmès en directe pel Canal Reus TV i que serà 
visible des de diversos punts de la ciutat.

la Terrasseta
PREIXENS

Dissabte 25
   22.00 h. 
Parc de la Festa

de

KOEMAN

 entrades.reuscultura.cat



19.00 h, 
a la SALA EMILI ARGILAGA I AL CANAL  
DE YOUTUBE DEL CENTRE DE LECTURA, 
presentació de l’òpera El barber de Sevilla, de 
Rossini, a càrrec d’Albert Ferrer Llamarich, membre 
de la Fundació Òpera a Catalunya.  

17.30 h,  
a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, 
Contes a cau d’orella: La Pastoreta.  

18.30 h,  
a la SALA CENTRAL DE  
LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS,  
clubs A, B i de castellà de la Biblioteca Pere Anguera: 
inici del curs amb l’autora Najat El Hachmi.  

18.30 h, 
a la SALA EMILI ARGILAGA DEL  
CENTRE DE LECTURA,  
cineclub, projecció d’A Month in the Country (Un mes 
al camp) de Pat O’Connor, Regne Unit, 1987, dins la 
programació del cicle «Estiu i vacances: en pantalla».

17.30 h,  
a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, 
La cotorra m’ha dit: La Pastoreta.  

Dilluns 27

Dimecres

29

Dijous 30

Divendres 1 
d’octubre

20.30 h, 
a la CASA NAVÀS, 
Nits Modernistes, visita guiada, concert de Garbuix 
Duet i sopar. Preu: 39 €.

20.30 h, 
al TEATRE BARTRINA, 
Mostra de Claqué d’Aquí. Professionals del claqué i 
altres promeses que encara estan en formació ompliran 
l’escenari amb aquesta modalitat de ball.   

Durant tot el dia,  
en DIVERSOS ESPAIS DE LA CIUTAT, 
7a edició de Reus Ocult. L’Associació Espais Ocults 
organitza la setena edició del Reus Ocult. Amb el 
lema “Mires o veus”, com cada primer cap de set-
mana d’octubre, s’ofereix la possibilitat de descobrir 
i conèixer espais que formen part del patrimoni 
reusenc i que molts cops mirem, però no veiem. Per 
participar en l’edició d’enguany s’haurà de fer reserva 
prèvia a través del web. https://espaisocults.cat

De 10.00 a 20.00 h,  
a LA PALMA,  
28es Jornades de Rol i Estratègia de Reus. Punt de 
trobada per als aficionats als jocs de taula en les se-
ves diverses modalitats amb partides de demostració 
i iniciació, torneigs, concursos i altres activitats lúdi-
ques paral·leles. Activitat gratuïta, sense inscripció 
prèvia.  

Dissabte 2 
d’octubre



11.30 h  
JARDINS DE LA CASA RULL  
Acte solidari amb el suport de 
la Fundació Catalana d’Esclerosi 
Lateral Amiotròca Miquel Valls, 
amb l ’objectiu de recollir fons per 
a la investigació de la malaltia i 
poder trobar una futura cura. Tots 
els donatius aniran directes a la 
fundació.  

18.00 i 19.00 h, 
a LA CASA NAVÀS, 
Visita Veus de Reus, visita guiada, 
vermut i concert d’havaneres amb 
Les Veus de Reus. Preu: 17 €

18.00 h, 
a la PLAÇA 
D’ANTON BORRELL,  
IV Trobada de Bandes 
Històriques.   

20.30 h, 
al TEATRE BARTRINA, 
Nit de Claqué amb la companyia 
Woodbeats i el seu espectacle de 
claqué  i body percussion.   

Durant tot el dia,  
en DIVERSOS ESPAIS 
DE LA CIUTAT,  
7a edició de Reus Ocult. Més 
informació a espaisocults.cat

9.30 h,  
des del MERCAT CENTRAL,  
Cursa de les Dones de Reus. Cursa 
solidària de 4,4 km pel centre de la 
ciutat, els fons recaptats aniran a 
la Lliga Contra el Càncer. Per a més 
informació i inscripcions: www.
reusesport.cat.

De 10.00 a 20.00 h,
a LA PALMA, 
28es Jornades de Rol i Estratègia 
de Reus. Punt de trobada per 
als aficionats als jocs de taula 
en les seves diverses modalitats 
amb partides de demostració 
i iniciació, torneigs, concursos 
i altres activitats lúdiques 
paral·leles. Activitat gratuïta, sense 
inscripció prèvia.  

Diumenge 3 
d’octubre

Del 31 d’agost al 15 de setembre
Mercat del Carrilet
Exposició sobre Gabriel Ferrater

De l’1 al 30 de setembre
Sala Central de la  
Biblioteca Xavier Amorós
«Gotes» 
Associació Fotocat

A partir del 9 de setembre
Cementiri General de Reus
«La mort viscuda. Els rituals funeraris 
del passat al present»

Del 12 de setembre  
al 8 d’octubre
Sala Fortuny del Centre de Lectura
«Els primers anys d’art  
al Centre de Lectura»

Del 12 de setembre  
al 8 d’octubre
Vestíbul del Centre de Lectura
«Premi de Fotoperiodisme  
Camp de Tarragona»

Del 15 de setembre  
a l’1 d’octubre
 Exposició sobre Gabriel Ferrater

Del 18 al 25 de setembre
Jardí de la Casa Rull
XXVII Exposició de  
Bonsai Ciutat de Reus
De dilluns a diumenge,  
de 10.30 a 14.00 i de 17.30 a 21.00 h

Fins al 24 de setembre
Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca, 
Sala Petita
«Moments de festa. Biennals de cultura 
popular i tradicional de la Federació 
Catalana de Fotografia»

Fins al 31 de gener de 2022
Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca, 
Sala Gran
«Mirant l’altre. La imatge de la 
diversitat al Museu de Reus» 

Exposició permanent
Museu de Reus, espai plaça de la Llibertat
“Ara toca festa”

Exposició permanent 
Museu de Reus, espai plaça de la Llibertat
“Coses de Reus.  
Un viatge de la vila a la ciutat” 

EXPOSICIONS



Visites al 
GAUDÍ CENTRE
Fins al 30 de setembre
Visita el centre d’interpretació dedicat a l’arquitecte 
Gaudí i descobreix la nova exposició dedicada al Mo-
dernisme de Reus i a l’obra de l’arquitecte Domènech 
i Montaner. Més informació a www.reuspromocio.cat. 
De dilluns a dissabte, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 
20.00 h, i diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h. 
Entrada: 10 €, entrada reduïda 6 € (sèniors i nenes 
i nens de 9 a 15 anys). Nenes i nens de 0 a 8 anys, 
visita gratuïta. Amb servei d’audioguia. 

Ruta del Modernisme Reus 1900
Cada dissabte a les 11.30 h, sortida des de l’Estació 
Enològica. 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. Entrada general 8 
€, entrada reduïda 7 € (sèniors i nenes i nens de 9 a 
15 anys). Nenes i nens de 0 a 8 anys, visita gratuïta. 
Reserva d’entrada a ticket.reusturisme.cat

Visita a la Casa del Vermut  
i del Vi de l’Estació Enològica
Un nou espai d’inspiració enoturística dedicat al 
Vermut de Reus, on podreu conèixer els orígens de 
l’Estació Enològica i la seva importància, i descobrir 
per què Reus és la capital del vermut. 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.

     Altres  

ACTIVITATS LA CASA NAVÀS
VISITES GUIADES
La Casa Navàs és l’únic edifici modernista 
d’Europa que conserva tot el seu 
interior original. Amb les visites guiades 
podràs descobrir tots els detalls i 
curiositats d’una de les obres més 
importants del modernisme europeu. 
Guies especialitzats t’acompanyaran 
durant una hora per l’interior d’aquesta 
joia construïda per Lluís Domènech i 
Montaner el 1908.

De dilluns a divendres: a les 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 17.00 i 18.00 h. Dissabtes 
a les 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00 i 19.00 h. Diumenges 
a les 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00 h. 
Entrada general 10 €, entrada reduïda 
8 €. Menors de 8 anys, entrada gratuïta. 
Places limitades. Cal fer reserva prèvia a 
www.casanavas.cat, a la Casa Navàs o a 
l’Oficina de Turisme de Reus. 

Dissabtes i diumenges,  
a les 12.00 h 
VISITA VERMUT  
(visita guiada + vermut)
La Casa Navàs vol oferir una manera 
especial de gaudir d’aquest emblema 
del modernisme europeu amb les Visites 
Vermut: una visita guiada per la casa 
i, en acabar, un tast de bon vermut a 
la terrassa d’aquesta joia modernista 
construïda per Lluís Domènech i 
Montaner l’any 1908. 
Durada: 1 h 30 min. Preu: 15 €

12 i 26 de setembre,  
a les 10.00 i 11.00 h 
VISITES TEATRALITZADES
Les visites teatralitzades estan pensades 
perquè tota la família gaudeixi d’aquesta 
joia modernista d’una forma divertida 
i amena. Una vegada acaba la Guerra 
Civil, a la Casa Navàs comencen les 
obres de restauració de les destrosses 
causades per les bombes del 1938. 
Pere Ferré, el cap de les obres, i Marcel 
Pons, l’encarregat de la botiga, guiaran 
els visitants per l’interior de la casa. 
Us podreu endinsar a la Casa Navàs 
amb la companyia Lucky Luke; els seus 
personatges us portaran per racons de la 
casa que generalment no es visiten. 
Durada: 1 h. Preu: 17 €

19 de setembre,  
a les 10.00 h 
VISITES FOTOGRÀFIQUES 
Durant més de dues hores, un fotògraf 
professional, Fabián Acidres, dona totes 
les pautes necessàries per poder capturar 
les millors instantànies de la casa. Perquè 
la visita sigui més enriquidora, mentre els 
visitants fan fotografies, el fotoperiodista 
va fent pinzellades històriques de la 
casa i explica curiositats sobre totes les 
fotografies antigues que hi ha a la Casa 
Navàs. El recorregut acaba a l’antiga 
botiga tèxtil amb una degustació de 
Vermuts Miró.
Durada: 2 h 15 min. Preu: 30 €OFICINA DE TURISME

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



1 d’octubre, 
a les 20.30 h
NITS MODERNISTES 
(visita guiada + concert + sopar)
Endinsar-se a la Casa Navàs és com 
fer un salt enrere en el temps per 
conèixer com era el dia a dia de 
la burgesia de principis del segle 
XX. Ara, la Casa Navàs vol fer un 
pas més donant l’oportunitat als 
visitants de posar-se a la pell dels 
reusencs del segle passat amb 
les Nits Modernistes. La iniciativa 
permet, a més de fer la visita 
guiada, descobrir quin tipus de 
música s’escoltava a l’època amb 
un concert, mentre es degusta un 
sopar a peu dret a l’emblemàtica 
botiga dels Navàs Blasco. El 
concert va a càrrec del Duet 
Garbuix (Albert Galcerà i Albert 
Carbonell). 
Durada: 2 h 30 min. Preu: 39 €

2 d’octubre, 
a les 18.00 i 19.00 h
VISITA VEUS DE REUS 
(visita guiada + vermut +  
concert d’havaneres amb  
Les Veus de Reus)
Molts dels edificis modernistes que 
hi ha arreu de Catalunya van ser 
encarregats per indians que havien 
fet fortuna a Amèrica. A banda de 

la seva riquesa també van importar 
les havaneres, tonades marineres 
originàries de l’illa de Cuba. Aquest 
gènere va arrelar amb força a casa 
nostra, per això la Casa Navàs vol 
oferir un passi especial per festa 
major que combini modernisme 
i cantada d’havaneres. Primer es 
farà la visita guiada per la casa i, en 
acabar es podrà gaudir del concert 
de Les veus de Reus a la terrassa 
acompanyat d’un bon vermut. 

Concurs  
d’Instagram
La Colla Sardanista Rosa de Reus 
(@csrosadereus) convoca el tercer 
Concurs d’Instagram Aplec Baix 
Camp 2019, amb el suport de 
Reus Cultura (@reuscultura) i amb 
motiu de la celebració de l’aplec 
el diumenge 22 de setembre al 
santuari de Misericòrdia. Podeu 
consultar les bases a http://
webfacil.tinet.cat/rosareus

55è Concurs Fotogràfic  
Aplec Baix Camp
per a fotografies en blanc i negre o color no 
premiades en altres certàmens, que tractin un 
d’aquests dos temes: “Aplec Baix Camp” i “Costums 
tradicionals dels Països Catalans”. Presentació 
d’obres fins al 31 d’octubre de 2021. Hi ha 700 
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/239976

XXIX Concurs de Colles  
Improvisades Virtual  
Aplec Baix Camp 
La Colla Sardanista Rosa de Reus reformula el 
concurs de colles improvisades en un concurs 
virtual tenint en compte la situació actual. Podeu 
consultar les bases a https://webfacil.tinet.cat/
rosareus/262270. Més informació a Facebook, 
Twitter i instagram @csrosadereus. 

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 situades a l’avinguda dels 
Països Catalans.



Acompanyaments 
musicals
> El Ball de Diables,  
amb els tabalers de la colla
> El Ball de Pere Joan Barceló,  
amb La Patuleia
> La Víbria,  
amb els dolçainers Tresmall
> El Drac,  
amb la Cobla Antiga del Camp
>  El Basilisc,  
amb Trifàsic Tradi-brass Band
> El Lleó, amb el grup Metralla
> Els nanos, amb Ganxets,  
grallers del Baix Camp
> La Mulassa, 
amb els grallers Xalocs
> Els gegants,
amb els grallers Els Vinardells
> El Carrasclet,  
amb els grallers Filbertons
> El Ball de Sederes, 
amb Staccato
> El Ball de Pastorets, 
amb la formació Atzavara
> El Ball de Galeres, 
amb els ministrers de Reus
> El Ball de Cavallets,  
amb la cobla de tarotes
> El Ball de Cercolets, 
amb els grallers Els Carreter
> El Ball de Prims, amb la
cobla de tres quartans Bufalodre
> 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 Tocats pel Grall
> El Ball de Gitanes, 
amb els grallers del Pla del Bages
> El Cos de Bastoners de l’Orfeó 
Reusenc, amb els grallers A3sons
> 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 rondalla  
de la colla
> Els Bous de Foc,  
amb els tabalers de la colla
> La Vedella de Foc,  
amb els tabalers de la colla
> El Bou,  
amb els tabalers de la colla

SEGUICI PETIT
> Obriran el Seguici Petit els músics 
de l’Aula de Sons
> El Ball de Diables infantil,  
amb els tabalers de la colla
> El Drac petit,  
amb la Cobla Antiga del Camp
> La Cucafera,  
amb els grallers de l’Aula de Sons
> El Basilisc petit, 
amb el grup de grallers Xarrups
> El Lleó petit, amb A3sons
> Els nanos petits, amb Ganxets, 
grallers del Baix Camp
> La Mulassa petita,  
amb el grup de grallers Xalocs
> Els Vitxets, els Moros i  
els Indis petits, 
amb els grallers Els Vinardells
> El Ball de Marcos Vicente  
amb els flabiolaires del ball
> El Ball de Pastorets petit,
amb la formació Atzavara
> El Ball de Cercolets petit,
amb els grallers Els Carreter
> El Ball de Prims petit, amb la 
cobla de tres quartans Bufalodre
> El Ball de Valencians petit, 
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 
dels Tocats del Grall

> El Ball de Gitanes petit, amb els 
Grallers del Pla de Bages 
> 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
> L’Àliga petita, amb la Banda  
Cobla del Pare Manyanet

EL MASCLET, 
LA BEGUDA DE 
LES FESTES
La Beguda de la festa major de 
Reus és el Masclet: un combinat a 
parts iguals de Fantasia de Fruites i 
vermut Miró, tot i que sempre està 
obert al toc personal de cadascú. 
Es pot comprar directament a 
diferents establiments durant tots 
els dies de la festa.



ESMORZARS 
DE FORQUILLA
El dia 25 de setembre a partir de 
les 8.00 h. Després de la revetlla i 
per encarar el dia de Misericòrdia 
amb força, podeu anar a esmorzar 
als següents establiments: Bar 
Americà, Bar Bon Mar, Mesón del 
Roser, Restaurant 158 i Cafè Bar 
Santa Llúcia

REUS, LLIURE  
D’ACTITUDS SEXISTES 
I DISCRIMINATÒRIES
Misericòrdia sense sexisme
#festessensesexime
#Reussensesexisme

Recorda: una agressió sexual 
consisteix en l’ús de la 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:

- Punt Violeta i Multicolor per 
Misericòrdia els dies 24 i 25 al
Parc de la Festa.

O envia un correu a siad@reus.cat 
o pads@reus.cat o truca a 112 o 
Oficina Atenció a la Víctima 092.

Vull ser lliure, no valenta

Guia de l’accessibilitat 
de les festes de  
Misericòrdia de Reus 

Informació accessible  
sobre les festes de Misericòrdia

Tota la informació sobre les festes de 
Misericòrdia s’ubica al Punt d’Informació 
de la Festa, situat a la Casa Rull, al 
carrer de Sant Joan 27. En aquest espai 
també s’hi desenvolupen altres activitats 
incloses en la programació, i disposa de 
lavabos adaptats.

Retransmissions televisives 

Canal Reus Televisió oferirà la 
retransmissió dels actes més destacats 
de la festes (com la Baixada al santuari 
de Misericòrdia, el Ball Solemne Curt 
de l’Àliga al santuari o la Carretillada) 
en directe. Els dies posteriors a la festa 
també s’emetrà en diferit, per tal que 
persones amb dificultats de mobilitat 
puguin gaudir dels actes de les festes.

Accés a la informació digital
El programa de les festes de Misericòrdia 
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. 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.

Simbologia específica

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

Espai accessible

Acte sorollós  
(concerts, petards, etc.)



Com arribar als actes de les festes?

Vehicle privat: per als actes festius que 
es desenvolupen al centre de la ciutat, 
existeixen diversos aparcaments per a 
persones amb mobilitat reduïda al Mercat 
Central, al llarg de la raval de Jesús, raval 
de Martí Folguera, raval de Robuster, raval 
de Sant Pere i a la plaça de Catalunya.

Alhora, 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 les festes són el de la plaça 
de les Oques, de la plaça de la Llibertat i 
del Baluard (pàrquings subterranis) i el de 
la riera de Miró (pàrquing de superfície).

Per altra banda, per accedir amb cotxe 
al santuari de Misericòrdia, es pot 
aparcar als carrers del barri Montserrat 
i del Mas Vilanova, on també hi ha 
places reservades per persones amb 
mobilitat reduïda.

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

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) i el 
parc de Sant Jordi (línies d’autobús 10, 
11, 20, 32 i 50).

Finalment, per accedir amb transport 
públic al santuari de Misericòrdia es 
pot fer amb la línia d’autobús municipal 
número 20.

*Com a conseqüència dels actes 
programats durant les pròpies festes, 
és possible que alguns dies hi hagi 
restriccions de circulació en alguns 
d’aquests carrers o que els horaris siguin 
els dels dies festius.

Viure les festes  
de Misericòrdia
Espais de les festes
Enguany les festes de Misericòrdia tenen 
lloc en diferents espais de Reus, d’una 
forma més descentralitzada. El punt 
central és el santuari de Misericòrdia, tot 
i que també hi ha altres espais destacats 
com La Palma, el parc de Sant Jordi o el 
Mas Iglesias. 

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. Aquesta reserva es farà per la 
web www.reus.cat. Per aquest motiu, 
com que tothom participarà assegut i 
tots els espais són accessibles, tan sols 
es reservaran entrades conjuntes per 
a entitats de persones amb diversitat 
funcional.

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

Lavabos adaptats
En tots aquells espais on es 
desenvolupen les festes de Misericòrdia 
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 de les festes 
de Misericòrdia és cosa de totes i 
tots: moltes gràcies per facilitar la 
participació de tothom i per fer unes 
festes més inclusives. 

http://www.reus.cat/


TELÈFONS D’INTERÈS

Guàrdia Urbana: 092
Atenció centralitzada:  
977 010 010

Per a més informació:
010 per a trucades des de Reus
977 010 010 des de fora de Reus 
i mòbil 
www.reus.cat

 

Aquest és el programa oficial 
de les festes de Misericòrdia 
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 
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 2021.

Edita: 
Institut Municipal Reus Cultura
Cartell de la festa: 
Marc Pérez Oliván 
Disseny de programes: 
OVNI_comunicació visual
Fotografies: 
Niepce / Arxiu IMRC

 Espai accessible  

 Lavabos adaptats

 Acte sorollós

  DES DE 1892

V
ER

M

UT de REU
S

v v



ReusCultura
BOTIGA

- Treballs en inoxidable   - Portes de garatge

- Servei de reparacions    - Serralleria convencional

- Tancaments metàl·lics - Manteniments industrials

- Caldereria                          - Torn i fresa

Ignasi Iglesias, 143. Pol. I. Agro Reus “Mas Batlle”. 

Tel. 977 338 916  tmr@tmr.cat www.tmr.cat



Bona Festa Major 
de Misericòrdia!



Organitza

Institucions col·laboradores

Col·labora

Mitjans oficials

Patrocina


