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Festes de la
Mare de Déu
de Misericòrdia
Carles Pellicer i Punyed
Alcalde de Reus

Reus tornarà
a ser una festa
Daniel Recasens Salvador
Regidor de Cultura, Ensenyament i Política Lingüística
Les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia són
una data central en el calendari dels reusencs i les
reusenques. Una festa oberta a tothom que enguany
recuperem plenament després del parèntesi dels
darrers dos anys i que ens torna a acostar un ampli
ventall de propostes culturals: des d’actes tradicionals i religiosos que homenatgen la nostra patrona a
activitats lúdiques destinades a tots els públics.
Les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia
són una expressió destacada de la forta identitat
col·lectiva i cultural de la nostra ciutat. Una gran
celebració ciutadana que sense la feina desinteressada de les persones, entitats i associacions
que fan possible els diferents actes no tindria la
magnitud ni el lluïment que té i que ens enorgulleix. Per això, des d’aquestes pàgines, vull agrair
tota aquesta empenta i la generositat i l’estima a la
ciutat que hi ha al darrere.
Reusencs i reusenques, feu-vos vostra la festa.
Torneu a sortir al carrer i gaudiu de les activitats
que donen sentit a la programació.
Bones festes de Misericòrdia!

Quan el món torna a acostumar-se a les rutines d’un nou curs,
les quotidianitats es reprenen, els horaris s’encalcen de nou;
a Reus som d’una manera que ens disposem altra volta per
la festa i ens aboquem al carrer per vestir-lo amb els millors
abillaments, els de la música i el color, la tradició i el ball, la pluja
de foc, un bestiari màgic i faixes ben travades.
Torna a ser tardor i torna a ser temps per a la Misericòrdia. Ja
no volem parlar més del que ha estat però no ha estat o fins
on arribava el que podia arribar. Volem gaudir al màxim del que
passa ara i aquí, ser a prop dels nostres, volem tots els riures i
tots els records per construir. Crítica, lliure, segura, compromesa,
però festa.
Perquè la nostra és una festa major feta de moltíssimes mans
que empenyen per enlairar-la ben amunt. I no en pot faltar ni una
si a cada mà li toca el seu paper. De més endins o de fora estant
és amb totes les mans que la fem tan grossa i tan potent. I ens
toca viure-la intensament pels que són fora o pels que ja no hi
són, pels que no hi poden ser i pels que han de venir.
Reus tornarà a ser una festa, busquem-hi tots la nostra cançó.

Dimarts 13

Dijous 15

17.30 h,

De 17.00 a 19.00 h,

a la SALA EMILI ARGILAGA DEL
CENTRE DE LECTURA,
projecció del documental Generació
Kibbutz, d’Albert Abril.

al MUSEU SALVADOR VILASECA,
xerrada-conferència «Els Català,
una nissaga de fotògrafs» a càrrec
de l’historiador i editor Rafael Català
i Dalmau. Entrada gratuïta amb
reserva prèvia a
www.museudereus.cat.

al MERCAT CENTRAL,
recollida d’acreditacions de la
Trobada d’Elements Fets Per
Tu - Fan del Seguici. Es requereix
inscripció prèvia a través del web
de Canal Reus TV fins al divendres 16 a les 18.00 h. 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.

19.00 h,

19.00 h,

a la BIBLIOTECA CENTRAL
XAVIER AMORÓS,
xerrada «Gabriel Ferrater i els mites
del suïcidi». Organitza: Regidoria de
Salut i Ciutadania, amb la col·laboració de l’ACPS (Associació Catalana
per la Prevenció del Suïcidi).

al CENTRE DE LA IMATGE
MAS IGLESIAS,
El Documental del Mes, El secreto
del Dr. Grinberg. Entrada gratuïta
amb reserva prèvia a
www.museudereus.cat.

Dimecres 14
19.00 h,

19.00 h,
a la BIBLIOTECA CENTRAL
XAVIER AMORÓS,
presentació del llibre El dilema de
viure, amb Carme Ripoll. Organitza:
Regidoria de Salut i Ciutadania, amb
la col·laboració de l’ACPS (Associació
Catalana per la Prevenció del Suïcidi).

19.00 h,

De 17.00 a 20.00 h,

a la SALA EMILI ARGILAGA DEL
CENTRE DE LECTURA, presentació
de la novel·la Un dia qualsevol,
de Rosa Pàmies.

al CARRER AMPLE,
Obrim el Carrer Ample. Gimcanes
i activitats infantils. Acte emmarcat dins la Setmana Europea de
la Mobilitat Sostenible. Organitza:
Associació de Veïns Reus Nord i
Reus Transport.

19.30 h,
al CENTRE CULTURAL EL CASTELL,
Reus Jazz Cava, amb Carla
González (contrabaix), Santi Colomer
(bateria) i Lluís Capdevila (piano).
Entrades a entradium.com.

20.00 h,
a CAL MASSÓ,
presentació del documental Per
15 duros de plata, del Forn Sistaré,
produït per Nècora Films.

Divendres 16
De 17.00 a 19.00 h,
al MERCAT CENTRAL,
recollida d’acreditacions de la
Trobada d’Elements Fets Per Tu Fan del Seguici. Cal inscripció prèvia
a través del web de Canal Reus TV fins
al dia 16 a les 18.00 h. 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.

18.00 h,
des del BARRI DEL SANTUARI,
repartiment del programa de
les Festes de la Mare de Déu de
Misericòrdia. El Xiquet i la Xiqueta,
acompanyats pel Campi, viatjaran
en cotxes d’època fins a la plaça del
Mercadal tot repartint el programa
de festes.

19.00 h,
a LA PALMA,
Mostra de Claqué d'Aquí. Professionals del claqué i altres promeses
que encara estan en formació
ompliran l’escenari amb aquesta
modalitat de ball.

19.00 h,
a la SALA QUATRE DEL
MUSEU D’ART I HISTÒRIA,
inauguració de «Terra, Aigua i Aire»,
de C. Jardí, C. Iturgoyen i
L. Barrero.

Divendres 16
19.00 h,

21.00 h,

a la SALA RAMON AMIGÓ DEL
CENTRE DE LECTURA,
presentació del llibre Un paradís
com el nostre: aventures de dos
urbanites a la Califòrnia catalana,
de Borja Duñó i Laia Beltran.

al TEATRE BARTRINA,
Nit de Claqué amb l’espectacle À
l’unisson, produït per Hip Tap Project
i A Mano Limpia. Una creació coreogràfica i musical poc convencional
que fusiona el tap dance, la percussió
corporal i el hip-hop.

19.30 h,
a CAL MASSÓ,
representació de No m’oblidis mai,
a càrrec de Mithistòrima Produccions
SL. Organitza: Regidoria de Salut i
Ciutadania, amb la col·laboració de
l’ACPS (Associació Catalana per la
Prevenció del Suïcidi).

19.30 h,
des de la PLAÇA DEL MERCADAL,
sortida per patinar en grup pels carrers de la ciutat. Recorregut adaptat
a tots els nivells. Acte emmarcat dins
la Setmana Europea de la Mobilitat
Sostenible. Organitza: Reus Patina,
RockRollersReus i Reus Transport.

21.30 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, que compta amb
un equip de més de 80 persones
entre músics, cantaires, dansaires,
actors i tècnics. Preu: 4 €.
Entrades: entrapolis.com.

Divendres 16 >>

Dissabte 17
9.00 h, i durant tot el dia,
al PAVELLÓ DEL COL·LEGI PARE MANYANET,
XII Hores de Bàsquet Festes de Misericòrdia.
Torneig de pretemporada, amb tots els equips federats de la secció i convidats d’arreu de la província i
de la ciutat des de la categoria aleví fins a la sènior.
Informació i horaris: www.basquetmanyanetreus.com.
Organitza: Secció de Bàsquet A. E. Pare Manyanet.

9.00 h,
des de la SEU DEL CLUB CICLISTA
ÒXID RESTORE de bicicletes clàssiques
(c. de Lepant, 16),
ruta modernista guiada amb bicicleta pels edificis
i monuments modernistes de la ciutat. El recorregut
acabarà als jardins de la Casa Rull. Acte emmarcat
dins la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.
Organitza: Club Ciclista Òxid Restore i Reus Transport.

9.00 h,
des del SANTUARI DE MISERICÒRDIA,
trobada i sortida de motocicletes Vespa i Lambretta, pels carrers del centre fins a la plaça del
Mercadal. Organitza: Vespa Club Reus.

20.00 h,
a la PLAÇA DEL CASTELL,
representació del Ball de Sant
Miquel, que escenifica la lluita del
bé i el mal.

10.00 h,
a la PLAÇA DEL MERCADAL,
homenatge antic Vespa Club Reus (1955-2022).
Trobada i exposició de motocicletes Vespa i Lambretta
fabricades als anys 50. Organitza: Vespa Club Reus.

La Trobada
de Gegants
i A Reus,
Correfoc
Infantil!

Dissabte 17

Dissabte 17

10.00 h,

13.00 h,

17.30 h,

19.00 h,

des de la BIBLIOTECA CENTRAL
XAVIER AMORÓS,
recorregut per les places de
Mercat per conèixer les places
on històricament hi ha hagut
mercats. La ruta acabarà amb un
vermut gentilesa de la Cambra de
Comerç. Organitza: Biblioteques
Municipals i Biblioteca del Centre
de Lectura. Col·labora: Cambra de
Comerç i Mercats de Reus.
Reserva d’entrades a inscripcions.
reus.cat.

a l'ESTACIÓ ENOLÒGICA,
Anem a fer el vermutet per
conèixer l’edifici modernista de
Pere Caselles i els orígens del vermut de Reus. Reserva prèvia d’entrades al 687 725 084. Aforament
limitat. Organitza: Grup Cultural de
Misericòrdies de Reus.

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

a la PLAÇA DE LA PATACADA,
plantada de les bèsties participants a
l’A Reus, Correfoc Infantil!

18.00 h,

20.00 h,

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

des de la PLAÇA DE LA PATACADA,
A Reus, Correfoc Infantil!, amb la
participació dels diables infantils d’Abrera,
el Griu petit de Tarragona, els Diablons de
Constantí, el Ball de Diables Els Set Pecats
Capitals Infantils de la Pobla de Mafumet i,
de Reus: el Ball de Diables infantil, el Drac
petit i la Cabra petita. Recorregut: plaça de
la Patacada, carrer de Sant Llorenç, plaça
de Prim, raval de Santa Anna, carrer del
Vidre, plaça dels Argenters, carrers de Donotea i d’Aleus, plaça de la Farinera, carrers
de Santa Anna i de Martí Napolità, raval de
Santa Anna i plaça de Catalunya.

10.30 h,
al JARDÍ DE LA CASA RULL,
obertura de la XXVIII Exposició
de Bonsais Ciutat de Reus.

11.00 h i 12.00 h,
al MUSEU D’ARQUEOLOGIA
SALVADOR VILASECA,
visita guiada Borràs, Prunera
i Cuadrada: El Trípode. Entrada
gratuïta amb reserva prèvia a
www.museudereus.cat.

12.00 h,
a la PLAÇA DE LA FARINERA,
V Vermulet, el vermut del Ball
de Cercolets, per gaudir d’un bon
vermut amb la millor música.

17.00 h,
a la PLAÇA DEL MERCADAL,
plantada de la XXI Trobada
de Gegants.
Amb la participació dels gegants
de l’Argentera, Amics dels Gegants de Montblanc, Sant Jaume
de Barcelona, Colla Gegantera de
Lloret de Mar, Colla de Gegants i
Cabuts de Benicarló i la Mulassa i
els gegants de Reus.

17.30 h,
des de la PLAÇA DEL MERCADAL,
cercavila de la XXI Trobada de
Gegants.
Recorregut: plaça del Mercadal,
carrer Major, plaça de Sant Pere,
carrers de les Peixateries Velles,
de l’Hospital i de la Presó, plaça
de la Farinera, carrer de Santa
Anna, raval de Santa Anna, carrer
de Monterols i plaça del Mercadal,
on tindran lloc les ballades de
lluïment.

18.00 h,
a la PLAÇA DE PRIM,
XVII Concurs de Masclet i Fira de
Degustació amb els establiments col·laboradors del Masclet. Per votació popular es
triarà el millor Masclet entre els participants. Col·labora: Vermuts Miró.

Dissabte 17
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#Mobilitat2022
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20.00 h,
a la SALA SANTA LLÚCIA,
representació de tres microteatres amb Una
obra al Nacional: Dues actrius estan disposades a fer qualsevol cosa per fer-se un lloc dins
del món del teatre. Res no les deturarà fins a
estrenar una obra al Nacional. Per continuar
amb El furt: La història de com una dona
aparentment normal pot arribar a cometre un
crim objectivament violent. Per finalitzar amb
Sandàlies: La Irene està fent el sopar per a
l’Alba i la Gina. Totes tres porten una bomba
dins seu. Les seves pors explotaran just quan
haurien d’estar més unides. Entrades a
https://www.entrapolis.com.

21.30 h,
a la PLAÇA DE LA PATACADA,
Nit de Coia amb sopar popular de bou i arròs
i, seguidament, FesTa Bèstia amb els PD Aleix
Ballesté i Lo Puto Cat. Organitza: El Bou de Reus.
Col·labora: Fruites i verdures Cal Pere, Forn Sistaré, Casa Borrull i Colmado Baró.

Recorregut
A Reus, Correfoc Infantil!

Diumenge 18
9.00 h,
al CONCESSIONARI SEAT BAYCAR SAU
(c. de Recasens i Mercadé 61,
Polígon AgroReus),
XXVIII Concentració Nacional de Seat
600 i Clàssics. Organitza: Biela Club 600
Clàssics Històrics.

9.00 h,
al PARC DE MAS CARANDELL,
I Torneig de Petanca de les Festes de
Misericòrdia. Dupletes 6 € / jugador/a.
Organitza: Club Petanca Hort d’en Simó.
Col·laboren: Associació de Veïns del
Barri Gaudí, Celler de Reus, Forn Sistaré i
Casa Borrull.

De 10.00 a 21.00 h,
a la PLAÇA DEL SANTUARI,
56è Aplec Baix Camp, organitzat per la
Colla Sardanista Rosa de Reus. Esmorzar
popular i sardanes tot el dia amb les cobles
Jovenívola de Sabadell i Reus Jove. A partir
de les 12.00 h, els alumnes d’escoles de
la ciutat ballaran una sardana i de forma
paral·lela hi haurà tallers i activitats: escacs,
jocs i concurs de colles a la tarda. Visitaran
l’aplec diferents balls del seguici festiu i la
Víbria.

L’Aplec
Baix Camp

Diumenge 18
De 10.30 a 17.00 h,

12.00 h,

al PARC DE SANT JORDI,
plantada i exposició dels elements festius convidats al 15è aniversari de l’Estol
del Basilisc de Reus.

al SANTUARI DE MISERICÒRDIA,
doble conferència amb el títol «Aparició
de la Mare de Déu a Reus. Fet documentat?», a càrrec d’Ezequiel Gort, i «La vila de
Reus d'aquell temps. Transcendència social d'aquest fet», a càrrec de Carme Just.
Organitza: Administradors del Santuari.

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

11.00 h,
al SANTUARI DE MISERICÒRDIA,
missa de la 42a Trobada de Misericòrdies.
Organitza: Grup Cultural de Misericòrdies
de Reus.

11.00 h,
a LA PALMA,
Circ Llunar, amb Un espectáculo hecho
con amor, de Dj Capuzzi & Señorita X.
Entrades: entradium.com.

11.00 h,
des de DIFERENTS PUNTS DE LA CIUTAT,
cercavila de les bandes de cornetes i
tambors de Reus.

11.30 h,
a la PLAÇA DE LA PATACADA,
Cucafesta! Trobada familiar i d’exportadors
amb ballades de la Cucafera, actuació musical de Perejil’s Sound i Marta&Gregori.

Diumenge 18
carrer de Llovera i plaça de la Llibertat. La
cercavila finalitzarà amb un ball de lluïment
i una ballada conjunta dels elements participants.

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

12.00 h,
al PARC DE SANT JORDI,
vermut amb Dantuvi i Cris&Petes amb
motiu de la celebració del 15è aniversari
de l’Estol del Basilisc.

18.00 h,

12.00 h,

18.30 h,

a la PLAÇA DEL MERCADAL,
actuació de les bandes de cornetes i
tambors de Reus.

a la PLAÇA DEL MERCADAL,
inici de la cercavila de la Trobada d’Elements Fets Per Tu - Fan del Seguici pel
centre de la ciutat. Cal inscripció prèvia
a través del web www.canalreustv.cat fins al
dia 16 a les 18.00 h. Recorregut: carrer Major,
carrer de les Peixateries Velles, Absis, carrers
de l’Hospital i de la Presó, plaça de la Farinera,
carrers d’Aleus i del Metge Fortuny i plaça del
Mercadal. Organitza: Canal Reus TV.

17.30 h,
des del PARC DE SANT JORDI, cercavila
dels elements festius convidats al 15è
aniversari de l’Estol del Basilisc amb el
Basilisc de Valls, el Gall de la Pobla de
Montornès, l’Àliga de Sant Julià de Vilafranca del Penedès, l’Àliga de Reus,
el Dracgall de Castellgalí, el Cavall Alat de
Vila-seca, el Lluert de Castellvell i el Ball
de Cavallets de Reus com a padrins del
Basilisc. Recorregut: parc de Sant Jordi,
places de la Llibertat i del Pintor Fortuny,
avinguda de Prat de la Riba, carrers de
Sardà i Cailà i de Sant Joan, plaça de Prim,

a la PLAÇA DEL SANTUARI,
contacontes amb Agustí Farré i
El drac que no podia volar.

19.00 h,
a la BOCA DE LA MINA,
concert de piano Banys de Natura amb
Lídia Papió, que apropa la senzillesa de la
naturalesa per fer retornar la interioritat,
l’espiritualitat i la màgia de les petites coses.

Diumenge 18

Dimarts 20

20.00 h,

19.00 h,

a la PRIORAL DE SANT PERE,
concert del Cicle d’Orgue a càrrec de la soprano Marta
Mathéu i l’organista Jordi Vergés.

a la SALA EMILI ARGILAGA DEL
CENTRE DE LECTURA,
projecció del documental
Maternitats, sobre el naixement
d’un fill amb discapacitats. Presentació a càrrec de Pilar Graset,
psicòloga.

21.30 h,
a la PLAÇA DEL MERCADAL, cantada d’havaneres amb
els grups Balandra i Sons del Mar. El Grup Cultural de
Misericòrdies de Reus oferirà, a la mitja part, el Tronat
(vermut Miró cremat).

Dimarts 20
17.00 h,
al CENTRE CÍVIC DEL CARME,
presentació del nou Pla de Mobilitat Sostenible a Reus.
Acte emmarcat dins la Setmana Europea de la Mobilitat
Sostenible.

17.30 h,
des de la PLAÇA DEL CASTELL,
Ruta & Experiència Creativa. Visita guiada per redescobrir la ciutat mentre cadascú elabora una creació artística seguint les directrius d’una especialista en dibuix
llicenciada en Belles Arts. Edat recomanada: a partir de
12 anys. Preu 17 €, infants de 8 a 12 anys, 12 €.
Més informació a info@latevaruta.com

18.00 h,
a la LLOTJA DE REUS,
tast de cerveses Damm per conèixer els processos d’elaboració, els ingredients naturals que componen aquestes
cerveses i gaudir dels seus aromes tan característics. Places
limitades. Indispensable inscripció prèvia al correu presidenciacambrareus@cambrareus.org. Organitza: Cambra de
Comerç de Reus, amb la col·laboració de Damm.

gent els adquiria per llegir-los en
reunions familiars, d’amics o al
cafè. Sortida de la cercavila des
de la seu de l’entitat, al carrer
de Sant Llorenç, i actuacions a
les places de la Patacada, del
Mercadal i de Sant Pere.

20.15 h,
20.00 h,
al VESTÍBUL DEL CENTRE
DE LECTURA,
inauguració de l’exposició
«M’entra un fil de llum» del
col·lectiu Fotocat.cat, amb
fotografies basades en poemes
de Gabriel Ferrater.

20.00 h,
pel NUCLI ANTIC,
el Carro dels Romanços. Bravium Teatre ens ofereix per setè
any una passejada teatral pels
carrers del centre basada en la
rica producció reusenca de romanços de fil i canya o de canya
i de cordill. Aquesta literatura del
tombant del 1900 són composicions en vers, impreses amb
plecs de quatre pàgines. El nom
els ve donat per la forma com
s’exposaven a la venda: penjats
d’un cordill i agafats d’un tros de
canya perquè no se’ls emportés
el vent. Els venedors el recitaven
o cantaven, com a reclam, i la

al CEMENTIRI GENERAL DE REUS,
Música per al Record. Concert
Imaginari a càrrec d’Ennèagon
Ensemble. Concert anual per
recordar i homenatjar les persones que ens han deixat durant
aquest any. Ennèagon és una
formació musical que neix com
a iniciativa d’un conjunt de joves
músics procedents de diversos
municipis de la demarcació de
Tarragona, amb un projecte amb
segell del nostre territori. Organitza: Serveis Funeraris Reus i
Baix Camp.

21.00 h,
a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS,
presentació del videoclip del Lleó
de Reus de l’Ariel Santamaria.

21.00 h,
al LOCAL DELS XIQUETS DE REUS,
assaig obert especial de Misericòrdia dels Xiquets de Reus.

Festes de la
Mare de Déu
de Misericòrdia

19.00 h,

Dimecres 21
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.

De 18.00 a 20.00 h,
al local de GANXETBRICKS
(c. de Domènech Soberano, 7),
Munta Misericòrdia. Lego arriba a Reus per
donar la benvinguda a Misericòrdia i muntar la
festa amb bricks i sets. Activitat recomanada a
partir de 6 anys.

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

18.30 h,
al PARC MAS IGLESIAS,
espectacle familiar Balambambú, amb la
Companyia Pentita El Gat. Tres músics i un animador us faran passar una bona estona cantant,
ballant i jugant. Danses, reptes, cançons, tot s’hi
val per passar-ho molt bé!

a la PLAÇA DE LES
PEIXATERIES VELLES
(terrassa Rosa dels Vents),
Els 80 a glops. 40 anys de ràdio/música
a Reus, les sessions musicals dels 80 a
càrrec de locutors de LANOVA Ràdio de Reus
incorporen enguany seleccions de veus
de les antigues Ràdio Music Club i Punt 6
Ràdio, pels 40 anys de l’emissora. Punxaran
Dj 33revolucions, Gerard Toc de Queda,
Too Much Hand, Juanma Masero i David
Percepcions. Amb servei de bar. Organitza:
LANOVA Ràdio de Reus, Reusdigital.cat i
Rosa dels Vents.

19.30 h,
des de la PLAÇA DE LA LLIBERTAT,
bicicletada pels carrers de la ciutat. Acte
emmarcat dins la Setmana Europea de la
Mobilitat Sostenible. Organitza: Òxid Restore
i Reus Transport.

20.00 h,
al SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT,
lliurament dels Guardons de la Ciutat 2022.
Un homenatge públic a la societat civil de
casa nostra. Entrega del títol de Fill Il·lustre
de la Ciutat a Joaquim Mallafrè Gavaldà, de
la Medalla de la Ciutat al Centre de Lectura
i a Oriol Tarragó Pàmies; i de les mencions
honorífiques municipals a Mossèn Creu Sáiz,
a títol pòstum; el Gremi de la Construcció del
Baix Camp, l’Associació de Salut Mental Dr.

Els Guardons
de la Ciutat

Dimecres 21
Tosquelles, la Germandat de Sant Josep Obrer, el
Ball de Cercolets, l’Associació de Dones Camí de
Valls i l’Aula de Sons. Durant l’acte es repartirà la
postal número 49 de la col·lecció de Postals de
la Festa Major, dedicada a l’acte dels Guardons
de la Ciutat a l’interior del Saló de Plens de
l’Ajuntament.

20.30 h,
pel NUCLI ANTIC,
el Carro dels Romanços. Bravium Teatre ens
ofereix per setè any una passejada teatral pels
carrers del centre basada en la rica producció
reusenca de romanços de fil i canya o de canya i
de cordill. Sortida de la cercavila des de la seu de
l’entitat, al carrer de Sant Llorenç, i actuacions a
les places de la Patacada, del Mercadal i de Sant
Pere.

20.30 h,
a la TAVERNA DESPERTAFERRO
(c. de Martí Napolità, 7),
conversa i sopar tertúlia al voltant de la novel·la
Nicolau, d’Antoni Veciana, publicada per l’editorial
La Segona Perifèria. Inscripció i reserva a taverna@casaldespertaferro.cat o al 977 323 280.

Dijous 22
Durant el matí,

20.00 h,
al TEATRE BARTRINA,
representació de Poema inacabat,
a partir del text de Gabriel Ferrater.
Preu: 12, 9 i 6 € anticipada; 15,
12 i 9 € a taquilla.

a la PLAÇA DEL MERCADAL,
trobada de bicibus escolars
amb motiu del Dia Mundial Sense
Cotxes. Acte emmarcat dins la
A partir de les 20.30 h,
Setmana Europea de la Mobilitat al CAMPANAR,
Sostenible.
visites nocturnes a càrrec dels
Campaners de Reus. Els Cam18.30 h,
paners de Reus ens expliquen
des de la CASA RULL i pels
la seva tasca, tot gaudint de nit
CARRERS DEL NUCLI ANTIC,
de l’espectacular mirador de la
cercavila del Canó de les
ciutat. Preu: 3 € per persona.
Festes. Canonades i versots
Imprescindible reserva prèvia a
ompliran els carrers del nucli
partir del dia 14 a campanersantic.
dereus@gmail.com. Més informació: www.campanersdereus.
18.30 h,
blogspot.com.
al PARC MAS IGLESIAS,
espectacle de titelles, Pipa, el
21.00 h,
titella meravella, de la Compaa LA PALMA,
nyia la Puntual.
concert En Clau de Dona del Cor

19.00 h,
a la SALA EMILI ARGILAGA DEL
CENTRE DE LECTURA,
presentació del llibre Altres retrats, més o menys impertinents,
de Ramon Gomis.

20.00 h,
a l’AJUNTAMENT,
XXVIII Trobada de Misericòrdies
de la nostra ciutat.

Ciutat de Reus. L’espectacle vol
fer un homenatge a les figures
femenines emblemàtiques de les
darreres dècades. La força de
les seves cançons es trasllada a
l’escenari amb un acompanyament audiovisual i moviments
escènics que pretenen traslladar
els missatges a través de les
cançons i l’escenografia conceptual i innovadora.

El Seguici Petit
i A Reus, Divendres 23
Correfoc! De 17.00 a 20.00 h,

al CARRER DE BERNAT DE CABRERA,
torneig d’escacs. Organitza: Associació de
Veïns Reus Nord i Regidoria de Relacions
Cíviques de l’Ajuntament de Reus.

carrers de les Peixateries Velles,
de l’Hospital i de la Presó, plaça de
la Farinera, carrer de Santa Anna,
raval de Santa Anna, plaça de Prim
i carrer de Monterols, i acabarà
novament a la plaça del Mercadal,
on es farà la passada de lluïment.

18.00 h,
18.00 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.

18.00 h,
des de l’AJUNTAMENT,
inici de la 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 i l’Àliga petita. Recorregut: plaça del
Mercadal, carrer Major, plaça de Sant Pere,

al MERCAT DEL CARRILET,
concert de l’Orquestra Camerata
XXI, amb un recorregut per la
música popular del continent. De la
mà de Bartok, Holst i Casals, entre
d’altres, i les seves obres amb
influències d’arrel tradicional, la
Camerata us convida a plaça en un
concert ben especial.

De 18.00 a 20.00 h,
al local de GANXETBRICKS
(c. de Domènech Soberano, 7),
Munta Misericòrdia. Lego arriba
a Reus per donar la benvinguda a
Misericòrdia i muntar la festa amb
bricks i sets. Activitat recomanada
a partir de 6 anys.

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

Aigües del Seguici Petit: cortesia de

19.00 h,
a la PLAÇA DE PRIM,
plantada de bèsties de l’A Reus,
Correfoc!

19.00 h,
a la PLAÇA DE LA RÀDIO,
mostra de cerveses artesanes
BirraCori Fest, amb punxadiscos
a càrrec de la Black de Reus, La
Bullanda i l’Associació de Cervesers del Baix Camp. Organitza:
La Bullanga Reus, Associació de
Cervesers del Baix Camp i La
Black de Reus.

19.00 h,
a la SALA EMILI ARGILAGA DEL
CENTRE DE LECTURA, presentació
de la novel·la Les cacatues no
saben estimar, d’Àlex Roca-Cusachs Coll.

20.00 h,
a la SALA SANTA LLÚCIA,
poesia musicada d’Ovidi Motllor
a càrrec de Veni Ovidi Amavi,
agrupació musical per recordar el
cantautor d’Alcoi, conegut per haver
ofert una poesia atemporal que no
deixa indiferent a ningú. Aquesta
poesia porta a conèixer i reflexionar
sobre l'evolució de la cultura, llengua
i societat catalanes. Entrades:
entrapolis.com

Divendres 23
21.30 h,
al LOCAL DELS XIQUETS DE REUS
(c. de Rosich, 4)
assaig obert especial de
Misericòrdia dels Xiquets de Reus.

21.30 h,
des de la PLAÇA DEL MERCADAL,
A Reus, Correfoc!, amb la participació dels balls de diables de
Sant Quintí de Mediona, Vilafranca
del Penedès, dracs de Vilanova i
Montblanc, Mamut de la Canonja,

Lo Fardatxo de Rasquera i de Reus:
els Bous de Foc, la Vedella de Foc,
la Víbria, el Ball de Diables, el Drac
i la Cabra. Recorregut: plaça del
Mercadal, carrer del Vidre, placeta
dels Argenters, carrers de Donotea,
d’Aleus, d’en Vilar, de Rosich i de
Santa Anna, plaça de la Farinera,
carrers de Santa Anna, de la Presó
i de l’Hospital, Absis, carrers de les
Peixateries Velles i del Fossar Vell,
plaça de Sant Pere, carrer Major i
plaça del Mercadal.

Dissabte 24
De 10.00 a 13.00 h,
a l’ESCOLA PEONS
(c. d’Antoni Rius i Miró, 38),
torneig infantil d’escacs per a infants de
màxim 12 anys. Inscripcions a escolapeons@gmail.com. 6 €/infant. Places limitades.

10.30 h,
a l’exterior de la PARRÒQUIA DE SANT JOAN,
ofrena floral a la majòlica de la Mare de
Déu de Misericòrdia a càrrec del Grup Cultural de Misericòrdies de Reus.

10.30 i 11.30 h,
a la CASA NAVÀS,
visita infantil i taller El jardí màgic de
Cal Navàs. Un jardiner molt especial, farcit
de color i fantasia, us conduirà per l’interior
de la Casa Navàs mentre us explica la seva
història a través dels sentits, la màgia i un
conte. L’experiència acaba amb un taller en
què, a més d’aprofundir en les formes de la
Casa Navàs, els infants faran una manualitat.
Durada: 90 min. Edat recomanada: entre 4 i
8 anys. Preu: 11 €.

11.30 h,
al JARDÍ DE LA CASA RULL,
taller infantil d’elaboració de bonsais.
Cal inscripció prèvia.
Recorregut
A Reus, Correfoc!

La Diada
Castellera,
la Vigília i
les revetlles

Dissabte 24
12.00 h,

De 17.00 a 20.00 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.

a l’ESCOLA PEONS
(c. d’Antoni Rius i Miró, 38),
torneig d’escacs. Inscripcions
a escolapeons@gmail.com, 6 €.
Places limitades.

12.00 h,
al CARRER D’ALEUS,
vermut rumberu, amb el magnífic
Peret Reyes, artistes convidats i els
divertits DJ Cris&Petes. Organitza:
La Nit de Fer l’Índiu (CRAC i Colla
Gegantera) i Bar Absenta. Col·labora: Vermuts Miró.

12.00 h,
al PAVELLÓ DELS DISTINGITS
DE L’INSTITUT PERE MATA,
visita teatralitzada Descobrim
el Modernisme, a càrrec de Còdol
Educació. L’experiència s’acaba
amb un petit concert de música
d’època i un Vermut de Reus al
jardí. Places limitades, entrades a
codol@codoleducacio.com.

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

18.00 h,
a la PLAÇA DEL MERCADAL,
Diada Castellera de Misericòrdia, amb la participació dels
Moixiganguers d’Igualada, els Nens
del Vendrell i els Xiquets
de Reus.

18.00 h,
al GAUDÍ GOLF CLUB,
capvespre electrònic amb el DJ
Cocktails i la millor gastronomia.
Un espai per gaudir de la millor
música electrònica a la fresca.
Organitza: Gaudí Golf Club.

19.00 h,
De 17.00 a 20.00 h,
al CARRER DE BERNAT DE
CABRERA,
torneig d’escacs. Organitza:
Associació de Veïns Reus Nord i
Regidoria de Relacions Cíviques
de l’Ajuntament de Reus.

des del CAMPANAR,
Toc de Festa per anunciar la
sortida dels gegants i altres
elements festius en cercavila,
a càrrec dels membres dels
agrupaments escoltes i guies
MontsantCim i Misericòrdia,
campaners de la ciutat. Alhora,

Dissabte 24
des de diferents punts del CENTRE DE LA
CIUTAT, sortida del Seguici Festiu i altres
elements, que es passejaran pels carrers i
places del centre de la ciutat.

20.30 h,
des de la PLAÇA DEL MERCADAL,
sortida de la Cercavila del Masclet, amb
diferents elements festius i amb acompanyaments musicals. El Col·lectiu El Masclet
llançarà botes a l’inici i al final del recorregut.
La cercavila passarà pels carrers Major, de
l’Hospital i de la Presó, plaça de la Farinera,
carrers de Santa Anna, de Rosich i d’en Vilà,
raval de Santa Anna, plaça del Prim, carrer de
Llovera i plaça de la Llibertat. A més, podreu
comprar Masclet a diferents establiments
durant tots els dies de la festa.

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

Dissabte 24
23.00 h,
a LA PALMA,
29è Reggus. Festival de reggae, ska i
altres herbes amb Prince Alla des de
Jamaica, tot un referent amb més de 50 anys
de carrera, i Damas, un dels nous talents de
l'illa, junt a artistes estatals consolidats com
High Paw (Galiza), George Palmer (Euskadi),
Paula Bu, Pupa Congo, Nupah, Heavy Waves,
Primatical Sound i Dr Dubwiser Hi-fi. Entrada
gratuïta. Organitza: Di Farm Produccions, Dr.
Dubwiser i Festival Reggus.

Diumenge 25
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,
per DIFERENTS BARRIS de la ciutat,
matinades de Misericòrdia amb la participació dels grups de grallers de la ciutat.

23.00 h,
a la PLAÇA D’ANTON BORRELL
revetlla amb l’Orquestra Principal de la
Bisbal, que oferirà una combinació de temes
ballables clàssics (pasdobles, valsos, etc.) i
música actual per a tots els públics per donar
la benvinguda al dia de Misericòrdia.

8.00 h,
pels CARRERS DE LA CIUTAT,
matinades tronades a càrrec del grup de
tabalers del Ball de Diables, matinades
galejades amb el Ball de Pere Joan Barceló i
matinades a càrrec de la Banda de Cornetes
i Tambors Verge de Misericòrdia.

23.30 h,
a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT,
revetlla jove amb La Bruixa Express i
Allioli. La Bruixa Express, de terres lleidatanes, ofereix un repertori de versions de
música pop i rock actuals. Seguirà la revetlla
l’Orquestra Allioli amb versions d’arreu dels
Països Catalans com Oques Grasses, Txarango, La Pegatina, Dr. Prats, La Gossa Sorda,
La Raíz, Zoo i Auxili.

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

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

Mare de Déu
de Misericòrdia

Diumenge 25
10.30 h,
des de la PLAÇA DE LA PASTORETA,
baixada al santuari de la Banda de Cornetes
i Tambors Verge de Misericòrdia.
En acabar la missa, 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.

De 10.45 a 14.00 h,
al PARC DEL TRENET,
circulació de trens tripulats de 5’’
amb passatgers. Preu: 1,50 €.

11.00 h,
a la PLAÇA DEL SANTUARI,
solemne missa concelebrada presidida
pel Monsenyor 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.

11.00 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 Pas-

Diumenge 25
torets, el Ball de Galeres, el Ball de Cavallets,
el Ball de Cercolets, el Ball de Prims, el Ball
de Valencians, el Ball de Bastons de l’Esbart
Santa Llúcia, el Ball de Mossèn Joan de Vic,
el Ball de Gitanes, el Cos de Bastoners de
l’Orfeó Reusenc, els Xiquets, l’Àliga i la Banda Simfònica de Reus. En arribar al santuari,
ballada de cadascun dels elements, balls i
danses del Seguici Festiu.

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

De 17.00 a 20.00 h,
al PARC DEL TRENET,
circulació de trens tripulats de 5’’ amb
passatgers. Preu: 1,50 €.

De 17.00 a 20.00 h,
al carrer BERNAT DE CABRERA,
torneig d’escacs. Organitza: Associació de
Veïns Reus Nord i Regidoria de Relacions
Cíviques de l’Ajuntament de Reus.

De 17.30 a 19.00 h,
davant del SANTUARI,
ballades dels gegants, els nanos,
les danses i el bestiari.

Aigües del Seguici Festiu: cortesia de

Diumenge 25
18.30 h,
a l’interior del SANTUARI,
rosari, i a continuació, celebració de
la missa.

19.00 h,
davant del SANTUARI,
actuació castellera amb els Xiquets de Reus.
A continuació, a l’interior del SANTUARI, l’Àliga
de Reus oferirà a la Mare de Déu de Misericòrdia el seu ball solemne curt amb l’acompanyament musical de la Cobla Reus Jove.
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.

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. Els diables particulars que vulguin fer la
Baixada s’han de posar en contacte amb el Ball
de Diables a través del correu electrònic info@
balldediablesdereus.cat. Cal ser major de 18
anys i acreditar o fer el curs CRE (Consumidor
Reconegut com a Expert). Preu: 70€

Diumenge 25
En acabar, a la PLAÇA DEL SANTUARI,
encesa de la Víbria i el Drac i Carretillada de
Misericòrdia a càrrec del Ball de Diables.

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

Dilluns 26
9.00 h,
a la BOCA DE LA MINA,
1r esmorzar de les Misericòrdies. Agafeu
el cistell amb l’esmorzar i cap a la Boca de
la Mina, que les Misericòrdies hi posen el
beure, els anissos i el bolado. Cal fer reserva
a través del telèfon 687 725 084. Organitza:
Grup Cultural de Misericòrdies de Reus.

Dimecres 28
De 18.00 a 20.00 h,
al local de GANXETBRICKS
(c. de Domènech Soberano, 7),
Munta Misericòrdia. Lego arriba a Reus
per donar la benvinguda a Misericòrdia i
muntar la festa amb bricks i sets. Activitat
recomanada a partir de 6 anys.

Dijous 29

Divendres 30

17.30 h,

De 17.00 a 20.00 h,

a la PLAÇA DEL
SANTUARI DE MISERICÒRDIA,
contes a les places En acabar la
narració s’oferirà un tall de coca
a càrrec de la Junta d’Administradors del Santuari de Misericòrdia.

a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT,
Fira d’Entitats del Punt de
Voluntariat, amb diferents tallers
de temàtica diversa i actuacions de
la Moixiganga de Reus, Down Revolution, Orfeó Reusenc i DJ Abadia.
Per finalitzar l’acte, actuació d’elements festius de la ciutat. Organitza:
Punt de Voluntariat de la Regidoria
de Benestar Social.

19.00 h,
al MUSEU D’ARQUEOLOGIA
SALVADOR VILASECA,
presentació del catàleg de l’exposició Borràs, Prunera i Cuadrada: El
Trípode. Entrada gratuïta amb reserva
prèvia a www.museudereus.cat.

19.00 h,
a la SALA EMILI ARGILAGA
DEL CENTRE DE LECTURA,
presentació del llibre Marca
registrada! Empreses del camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre
al Boletín Oficial de la Propiedad
Intelectual (1886-1938), d’Albert
Arnavat, Maria Jesús Muiños i
Vicent Terol.

19.00 h,
a la SALA EMILI ARGILAGA
DEL CENTRE DE LECTURA,
conferència «Les traduccions de
l’alemany de Gabriel Ferrater», a
càrrec de Josep Murgades.

Dissabte 1
d’octubre
10.00 h,
a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT,
1a Trobada d’Elements Festius de
barris de la ciutat. Una jornada festiva
per donar a conèixer a la ciutat els
elements festius dels barris acompanyats per elements del Seguici Petit
i els gegants manotes de la Colla
Gegantera de Reus. Durant el matí es
farà una cercavila fins a la plaça del
Mercadal, que tornarà a la plaça de
la Llibertat. Organitza: Regidoria de
Relacions Cíviques.

20.30 h,
al TEATRE FORTUNY,
representació de Master Xof, amb
Joan Pera. Preu: 30, 20 i 10 €.

20.45 h,

De 10.00 a 20.00 h,

a la CASA NAVÀS,
visita guiada, concert i sopar a
peu dret. Acomiadeu l’estiu a la
Casa Navàs amb la revetlla musical de Sardina’s Golden Rule! Visita
a la planta noble de la casa i sopar
concert a la terrassa. Durada: 2 h
15 min. Preu: 36 €.

a LA PALMA,
29es Jornades de Rol i Estratègia de Reus. Punt de trobada per
als aficionats als jocs de taula en
diverses modalitats amb partides
de demostració i iniciació, torneigs,
concursos i altres activitats
lúdiques paral·leles, per a tots els
públics i edats.

11.30 h,
a la BIBLIOTECA CENTRAL
XAVIER AMORÓS,
xerrades divulgatives «La recerca
pel canvi». Organitza: Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili de
la Universitat Rovira i Virgili.

12.00 h,
al CARRER DE SANT LLORENÇ,
Bastobirra, festa per tancar la
celebració del 60 aniversari del Cos
de Bastoners de l’Orfeó Reusenc.

18.00 h,
des de la PLAÇA DE L’UNIVERS,
XII Tomb de Nit, un recorregut
de 8 km per diferents indrets als
afores de Reus amb el següent recorregut: carrer de Ventura i Gassol,
camí de la Selva, riera d’Almoster,
carrers de la Selva del Camp a Castellvell i Castellvell, camí cinc ponts,
riera del Rufí, avinguda de l’Onze
de Setembre i plaça de l’Univers.
Organitza: Associació Excursionista
de Catalunya de Reus.

Octubre
20.00 h,
al TEATRE BARTRINA,
Projecte Bartrina 2022. Ballades per
a Mirolina, amb direcció de Carles
Pitarch i guió de Pep Macaya. El 2020,
en plena pandèmia de la COVID-19,
el Teatre Bartrina va crear el Projecte
Bartrina. Cultura de Proximitat, amb
l’objectiu d’impulsar l’autoria local
combinant diverses disciplines com
ara l’art en viu, la poesia, el teatre
familiar i la música. Aquest 2022 es
presenta una nova edició impulsada
per Teatre Bartrina i la Regidoria de
Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus. Preu 5 €. Entrades:
www.teatrebartrina.cat

Diumenge 2
De 10.00 a 20.00 h,
a LA PALMA,
29es Jornades de Rol i
Estratègia de Reus. Punt de
trobada per a aficionats als jocs de
taula en diverses modalitats amb
partides de demostració i iniciació,
torneigs, concursos i altres activitats lúdiques paral·leles, per a tots
els públics i edats.

Octubre
19.00 h,
al TEATRE BARTRINA,
Projecte Bartrina 2022. La gran
PAS, amb la direcció de Mònica
Rincón. El 2020, en plena pandèmia
de la COVID-19, el Teatre Bartrina va
crear el Projecte Bartrina. Cultura de
Proximitat, amb l’objectiu d’impulsar
l’autoria local combinant diverses
disciplines com ara l’art en viu, la
poesia, el teatre familiar i la música.
Aquest 2022 es presenta una nova
edició impulsada per Teatre Bartrina
i la Regidoria de Cultura i Política
Lingüística de l’Ajuntament de Reus.
Preu 5 €. Entrades a
www.teatrebartrina.cat

20.00 h,
a la PRIORAL DE SANT PERE,
concert de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, sota la direcció
musical de Carlos Checa.
Preu de l’entrada: 10 €.

Dimarts 4
19.00 h,
a la LLOTJA DE REUS,
“Reus, París, Londres i Prat de
Comte. L´apassionant món de l´aiguardent”. Tast de licor d’aiguardent amb motiu de la presentació
de la Fira de l´Aiguardent 2022 de
Prat de Comte (Terra Alta). Places
limitades. Indispensable inscripció
prèvia al correu presidenciacambrareus@cambrareus.org. Organitza:
Cambra de Comerç de Reus.

20.30 h,
al TEATRE FORTUNY,
representació de L’excessiva història
d’un individu excessiu, dins el cicle
Grans Mestres. Preu: 15 €.
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Setmana de l’Energia
20.15 h,
a la PRIORAL DE SANT PERE,
Guitarreus, XI Festival Internacional de Guitarra. Concert amb
Pedro Navarro i Twelve Strings.

Amb activitats relacionades amb
l’autoconsum d’energia i la prevenció de la pobresa energètica.
Contacontes i laberint per al públic
familiar.

Octubre
Del 6 al 9 d’octubre,
al TEATRE BARTRINA, Psicurt 2022,
VII Festival de Curmetratges sobre Salut Mental. Organitza: Col·legi
Oficial de Psicologia de Catalunya
(COPC), Ajuntament de Tarragona i
Ajuntament de Reus.

Divendres 7
19.00 h,
a la SALA EMILI ARGILAGA DEL
CENTRE DE LECTURA,
lliurament del 38è Memorial per la
Pau Josep i Liesel Vidal.

Dissabte 8
19.00 h,
a la CASA NAVÀS,
Visita guiada Les Veus de Reus.
Molts edificis modernistes foren
encarregats per indians que havien
fet fortuna a Amèrica, d’on s’importaren les havaneres. La Casa Navàs
ofereix una visita especial que
combina modernisme i havaneres,
amb el grup Les Veus de Reus.
Preu: 19 €. Durada: 2 h.

20.30 h,
al TEATRE FORTUNY,
representació de Quant de temps
em queda?, de Marta Buchaca.
Preu: 30, 20 i 10 €.

Dissabte 8 i diumenge 9

Del 16 al 22
de setembre
Setmana Europea
de la Mobilitat
Sostenible

Exposicions
temporals

Setmana del
Transport Gratuït
per a Estudiants
d’Institut

Del 17 al 25 de setembre
Jardí de la Casa Rull
XXVIII Exposició de Bonsais Ciutat de
Reus
De dilluns a diumenge, de 10.30 a 14.00
i de 17.30 a 21.00 h

Reus Transport repartirà títols de bus
gratuïts per a tot l’alumnat de secundària que vagi al seu centre educatiu amb
transport públic.

16, 17, 18, 26, 27 i 28 de setembre
Sala Quatre
del Museu d’Art i Història de Reus
«Terra, Aigua i Aire», de C. Jardí,
C. Iturgoyen i L. Barrero
De 18.00 a 20.00 h

Fins a l’1 d’octubre
Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
«Borràs, Prunera i Cuadrada: El Trípode.
Del Pictorialisme a l’evolució personal»
Entrada gratuïta amb reserva prèvia a
www.museudereus.cat/agenda
Del 20 de setembre al 4 de novembre
Vestíbul del Centre de Lectura
«M’entra un fil de llum»,
del col·lectiu Fotocat.cat

De 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 19.30 h,

en DIFERENTS INDRETS DE LA CIUTAT,
Reus Ocult. Visites guiades gratuïtes d’entre 20 i 30 minuts a diferents
espais patrimonials de la ciutat. Més informació a www.espaisocults.cat.

Del 27 de setembre al 15 d’octubre
Vestíbul de la Biblioteca del
Centre de Lectura
«Gabriel Ferrater. Llegir tota la vida»

Dimarts i dijous d’11.00 a 13.00 h
Centre de la Imatge Mas Igesias
«Nil blanc», d’Ana María Robles

Exposicions
permanents

Dimarts i dijous d’11.00 a 13.00 h
Centre de la Imatge Mas Igesias
«Misticisme Copte»,
de Cristina Garzone

De dimarts a dissabte, de 10.00 a
14.00 i de 17.00 a 20.00 h
Tancat l’11 i el 25 de setembre

Dimarts i dijous d’11.00 a 13.00 h
Centre de la Imatge Mas Iglesias
«Retrats» de Javier Fernandez
de Gràcia de la Hoz, Luis Alberto
Ferreras Franke i Frederic Garrido
Vilajuana

MUSEU DE REUS,
ESPAI PLAÇA DE LA LLIBERTAT
(Plaça de la Llibertat, 13)
«Coses de Reus.
Un viatge de la vila a la ciutat»
«Ara toca festa!»
«Reus i els seus artistes
(1850-1939)»
«L’elixir daurat.
Cultura de l’oli i sostenibilitat»
«El retaule major de la
Prioral de Sant Pere»
«Art gòtic»
MUSEU SALVADOR VILASECA
(Raval de Santa Anna, 59)
«Prehistòria i món antic»

Altres
activitats
Visites al
campanar de
la prioral de
Sant Pere
Fins al 30 de setembre
Una experiència única, que
et permetrà gaudir des del
punt més alt de la ciutat
d'unes magnífiques vistes
de la població i dels seus
voltants, des de la costa
fins a les muntanyes. Les
visites al campanar es
podran veure afectades pels
diferents tocs de campanes
amb motiu de les festes
de Misericòrdia. De dilluns
a dissabte, a les 11.10,
12.10, 13.10, 17.10 i 18.10
h. Diumenges i festius:
11.10, 12.10 i 13.10 h.
Visita no accessible per a
persones amb mobilitat reduïda. Entrada de pagament
a ticket.reusturisme.cat

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 Modernisme 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 20.00 h, i diumenges i
festius, de 10.00 a 14.00 h.
Entrada: 10 €, entrada reduïda 6 € (majors de 65
anys i infants de 9 a 14
anys). Infants de 0 a 8 anys,
visita gratuïta. Amb servei
d’audioguia fins esgotar
existències.

Ruta del

Modernisme
Reus 1900
Cada dissabte a les 11.30 h,
sortida des de l’Estació Enològica (pg. de Sunyer 4-6).
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.
Imprescindible reserva prèvia 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.

Maridatge a
l’Estació
Enològica
Una visita per conèixer
la història de l’Estació
Enològica, descobrir el seu
valor arquitectònic com a
edifici modernista i saber
perquè Reus és la capital
del vermut. L’activitat
està maridada amb els
productes del territori
vinculats a la ciutat – vi de
DO de proximitat, avellana
DO Reus, Oli DOP Siurana
i vermut de Reus – que es
podran degustar durant la
visita. Diumenges 11 i 25
de setembre a les 12.00 h.
Passeig Sunyer 4-6. Durada
60 minuts. Entrada de
pagament amb reserva
prèvia a ticket.reusturisme.
cat. Entrada general 10 €,
entrada reduïda 8 €.

Visites
guiades a la
Casa Navàs

Visites
vermut a la
Casa Navàs

Projectada per l'arquitecte Lluís Domènech i
Montaner, la Casa Navàs
és l’únic edifici modernista
d’Europa que conserva tot
el seu interior original. Amb
les visites guiades podreu
descobrir detalls i curiositats
d’una de les obres més
important del modernisme
europeu. Guies especialitzats
us acompanyaran durant una
hora per l’interior d’aquesta
joia construïda 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 €.
Més informació:
www.casanavas.cat.

17, 18, 24 i 25 de
setembre, i 1 i 2 d’octubre,
a les 12.00 i 13.00 h.
Visita guiada per la Casa
Navàs i, en acabar, tast
d’un bon vermut a la
terrassa d’aquesta joia
modernista construïda per
Lluís Domènech i Montaner
l’any 1908. Durada: 90 min.
Preu: 15 €. Més informació:
www.casanavas.cat.

Visites
teatralitzades
a la
Casa Navàs
18 de setembre,
a les 10.00 i 11.00
2 d’octubre,
a les 11.00 i 12.00 h

Concurs
d’Instagram
La Colla Sardanista Rosa de Reus
(@csrosadereus) convoca el tercer
Concurs d’Instagram Aplec Baix Camp
2022, amb el suport de Reus Cultura
(@reuscultura) i amb motiu de la
celebració de l’aplec el diumenge 18 de
setembre al santuari de Misericòrdia.
Podeu consultar les bases a:
http://webfacil.tinet.cat/rosareus

56è
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 2022.
Hi ha 600 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

Servei
d’autobús
pròxim al
santuari
El dia 25 de setembre el servei d'autobús urbà de la línia 20 efectuarà les
últimes parades a destinació: Miami 2
i recollida Miami 1.

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 Bar Cafeteria Els Pagesos.

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

Tinc son
ÉS NO

No estic segura
ÉS NO

El silenci
ÉS NO

No em toquis
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:

O envia un correu a
siad@reus.cat o pads@reus.cat

o truca a 112 o Oficina
Atenció a la Víctima 092

Punt lila fix a la plaça de la
Llibertat a la revetlla Jove de la
plaça de la llibertat de
23.00 a 00:06.
Punt lila itinerant el dia 24 de
23.00 a 04.00 per les diferents
revetlles.
Durant la revetlla, el 24 de setembre, al costat del Punt lila fix de la plaça de la
Llibertat, trobareu també un punt d’Isolab, el servei d’informació sobre drogues i
prevenció de danys i riscos en l’àmbit de l’oci nocturn.

Vull ser lliure,
no valenta.

Mesures i recomanacions
per als actes de foc
Per al veïnat i
comerciants
1. Mantingueu portes
i finestres tancades,
persianes abaixades,
aparadors i vidres protegits, i tendals recollits;
no tingueu roba estesa
ni elements com ara
banderes, etc.
2. No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament
de l’actuació o el pas fluid
de la gent (testos, taules,
cadires, etc.).
3. No llanceu aigua fins
que no hagi acabat l’actuació (ja que la pólvora
mullada pot tenir efectes
imprevisibles).
4. No encengueu foc ni
fumeu a prop de les
bosses o contenidors del
material pirotècnic.

Per als participants
1. Porteu roba de cotó,
preferiblement vella, amb
mànigues i pantalons
llargs, i coll tancat. Eviteu
la roba de fibra sintètica.
2. Porteu un barret que
cobreixi tot el cap i un
mocador de coll de cotó.
3. Porteu calçat adequat
(esportiu, etc.) i tancat.
4. No demaneu al veïnat
que llanci aigua fins que
no hagi acabat l’actuació
(ja que la pólvora mullada
pot tenir efectes imprevisibles).

No et
perdis la
festa!
Que els teus fills
i filles no es perdin!
A la Casa Rull podeu recollir
les 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.
Indiqueu a les polseres el nom
complet del nen o nena, el telèfon
del pare, mare o tutor.
Telèfons d’interès

5. No envaïu l’espai on el
grup de foc fa l’actuació
i no agafeu ni destorbeu
les persones que en són
membres.
6. Seguiu en tot moment
les indicacions de les
persones integrants del
grup de foc i dels serveis
d’ordre públic.

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

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 les Les Antines
Els gegants, amb els
grallers Xalocs
El Carrasclet, amb els
grallers els Filbertons
El Ball de Sederes, amb la
formació 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 (24) i els
Ministrers de Vilanova (25)
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
El Bou, amb els tabalers de
la colla
Els Bous de Foc, amb els
tabalers de la colla
La Vedella de Foc, 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 les Les Antines
Els Vitxets, els Moros i
els Indis petits, amb els
grallers Xalocs
El Ball de Marcos Vicente
amb els flabiolaires de
l’Aula de Sons
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 banda

Aquest és el programa
oficial de les festes de
Misericòrdia 2022, 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 2022.

Edita:
Institut Municipal Reus
Cultura

Cartell de la festa:
Albert Asensio
Disseny de programes:
OVNI_comunicació visual
Fotografies:
Niepce / Arxiu IMRC

Guia de
l’accessibilitat
de les festes de
Misericòrdia 2022
Informació accessible
Tota la informació sobre les festes
s’ubica al Punt d’Informació de
la Festa, situat a la Casa Rull, al
carrer de Sant Joan 27, i disposa
de lavabos adaptats.

Retransmissions
televisives
Canal Reus Televisió oferirà la
retransmissió dels actes més
destacats de les festes en directe.
Els dies posteriors a la festa
també s’emetran en diferit, per
tal que persones amb dificultats
de mobilitat reduïda puguin
gaudir-ne.

El programa en braille
i el cartell en relleu
A l’Oficina d’Informació i Turisme
de la plaça del Mercadal i al Punt
d’informació de la Festa a la Casa
Rull s’hi pot trobar el programa

transcrit en braille i el cartell
amb relleu, per tal que persones
amb dificultats de visió puguin
informar-se i gaudir del cartell a
partir del tacte.

Accés a la
informació digital
El programa de les festes de
Misericòrdia 2022 està disponible
a la xarxa per poder-lo consultar,
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 Com arribar a
Els actes que apareixen al
les festes?
programa estan referenciats amb diverses imatges
(pictogrames) que indiquen
el nivell d’accessibilitat i
característiques importants.
S’hi indica la facilitat per
accedir-hi, l’existència de
lavabos adaptats, acte sorollós, actes amb pirotècnia,
espais tranquils i actes amb
espai adaptat.
Els pictogrames són
imatges icòniques estàndard que afavoreixen, la comunicació. Entre múltiples
usos poden ser una tècnica
alternativa i/o augmentativa
de la comunicació que
s’utilitza amb les persones
amb condició autista i altres
dificultats de comunicació.
Espai accessible
Acte amb pirotècnia
Acte sorollós
Espai tranquil
Vàter adaptat
Llenguatge de
signes
Acte amb
aglomeracions
Pictogrames:

Vehicle privat: per als actes 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 i als ravals de
Jesús, de Martí Folguera, de
Robuster i de Sant Pere.
Alhora, a la xarxa de
pàrquings municipals també
hi ha places d’aparcament
reservades per a persones
amb mobilitat reduïda.
Els pàrquings municipals
més propers als espais on
es desenvolupen els actes
de les festes són el de la
plaça del Nen de les Oques,
el de la plaça de la Llibertat
i el 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, podeu aparcar
als carrers del barri Mont-

serrat i del Mas Vilanova. En
cas que calgui aproximar-vos al santuari per
facilitar l’accés de persones
amb mobilitat reduïda, ho
podeu fer pel carrer de
Cèlia Artiga Esplugas.
Transport públic: 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 i als
ravals de Martí Folguera, de
Robuster i 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 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,
es pot fer amb la Línia Número 20.

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

Espais de
les festes
Les festes tenen lloc en
diferents espais de Reus.
El punt central és el santuari de Misericòrdia, tot i que
també hi ha altres espais
destacats.
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.

Espais reservats

Lavabos adaptats

Durant els dies que duren
les festes hi haurà un espai
el dia 23 de setembre a la
plaça del Mercadal reservat
per a persones amb mobilitat
reduïda i/o diferents necessitats físiques i sensorials.
Aquest espai estarà situat
prop del carrer del Castell i
és accessible mitjançant una
rampa.
La resta de zones on es
desenvolupen les festes són
àmplies i permeten una bona
visió i participació de tothom.

En tots els espais on es desenvolupen les festes hi ha
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!
Podeu trobar lavabos
adaptats al santuari de
Misericòrdia, al Jardí de la
Casa Rull, a les places de la
Llibertat, dels Argenters, a
La Palma i a l’Ajuntament.

S’hi podrà accedir amb
un acompanyant i cal
reservar plaça prèviament
a festaperatothom@reus.
cat, indicant el nom de les
persones, el dia i el número
de telèfon de contacte. En
cas que la demanda superi
les places disponibles, es
realitzarà un sorteig i es
comunicarà a les persones
interessades.
Tanmateix, per realitzar
qualsevol demanda concreta, es pot fer mitjançant el
correu electrònic festaperatothom@reus.cat.

PER QUÈ
90 LES NOSTRES
92
AMPOLLES
ES BUIDEN
TAN
RÀPID?

La cultura, així com la
diversitat, enriqueix i ens
ajuda a relacionar-nos
socialment i poder ser més
felices. Posem-hi color! I
gaudim de la festa!

Bones festes
de Misericòrdia!
FER-HO BÉ, TÉ PREMI
Vermuts Miró segueix recollint èxits per allà on passa
i tot i que ens encanten aquests reconeixements, el
millor premi és compartir els teus millors moments
amb els nostres millors vermuts.

Av. Marià Fortuny,18 Reus
Pàrquing gratuït per a clients

Gaudim
la festa de
amb

Plusfre
sc!

Col•laboradors
de les Festes de Reus

Fruita i Verdura

Fruita i verdura de temporada i proximitat

Peixateria

Peix fresc de les nostres costes

Carnisseria i Xarcuteria

Carn gustosa i sana 100% criada a Lleida
Ignasi Iglesias, 143. Pol. I. Agro Reus “Mas Batlle”
Tel. 977 338 916 tmr@tmr.cat www.tmr.cat

- Treballs en inoxidable

Fleca

Ampli assortiment de pans artesans i especials

Cremeria

Més de 300 formatges de totes les varietats

- Portes de garatge
- Servei de reparacions
- Serralleria convencional
- Tancaments metàl·lics
- Manteniments industrials
- Caldereria
- Torn i fresa

Racó del pernil

Tallem el pernil a mà perquè l’assaboreixis

Celler

Més de 600 vins, caves, wiskies i licors

A la seu de l'IMRC i
als Museus, en el seu
horari habitual, podreu
trobar els productes
relacionats amb la
festa major

borges

Organitza

Institucions col·laboradores

Patrocina

Col·labora

Mitjans oficials

