


Sant Jordi,  
la festa  
del llibre  
i de la rosa

Carles PelliCer Punyed
Alcalde de Reus

Recuperem enguany la diada de Sant Jordi amb tota la 
seva plenitud, com a festa ciutadana i espai de trobada 
amb la cultura i l’expressió conjunta d’una identitat que 
avui ens representa davant del món. Les parades de llibres 
i de roses tornaran a ser presents a les places i als carrers, i 
la programació d’activitats posarà de relleu el component 
obert i participatiu de l’espai públic.

Celebrem-ho com cal, com ens mereixem, com és necessari 
per afermar els lligams de convivència i de complicitat 
que fan de la festa un espai privilegiat d’experiència 
ciutadana. I com mereixen també les persones, entitats, 
institucions i empreses del sector de la cultura i dels sectors 
complementaris a la festa que en aquestes darreres edicions 
han buscat fórmules imaginatives per mantenir viu l’esperit 
de la celebració.

És hora de tornar a viure la festa al carrer, de reviure la 
llegenda del drac amb la canalla, de fullejar les novetats 
editorials i de sentir l’olor de la primavera en l’aroma de les 
roses. Enguany, amb el referent de Gabriel Ferrater i de la 
seva poesia, que en aquest dia tan especial ens enllaça amb 
la llarga tradició de celebració que la diada del llibre i de la 
rosa té al darrere i que cadascú de nosaltres actualitza cada 
any: «Dona’m la mà, l’obra bona del passat, que ets tu».

Bona diada a totes i a tots!

ELS LLIBRES  
QUE ENS QUEDEN 
PER LLEGIR 

daniel reCasens salvador
Regidor d’Educació, Cultura i Política Lingüística 

Ens ha tocat ser protagonistes d’una època especialment 
incerta durant la qual hem anat tornant, reprenent, 
recomençant els projectes i esdeveniments i aleshores, da 
capo. Un cop i un altre. I malgrat que em fa l’efecte que no 
cal esperar-ne un moment exprés de punt final, el calendari 
—com que encara és més tossut— ens recorda que les hores i 
els dies avancen i les dates assenyalades arriben tant sí com 
no. I com que som abril, és moment per a Sant Jordi.

El Mercadal serà altra volta l’escenari de la diada per acollir 
els llibres i les roses així com l’espai de les biblioteques 
municipals, que ens permetrà tenir a tocar els autors i les 
autores del territori. L’ambient serà de festa grossa en 
recuperar els castells i les sardanes i perquè aquest cop 
la plaça es farà grandíssima. Això és, les entitats de Reus 
eixamplaran el Mercadal cap a la prioral i la plaça del 
Teatre, però també cap a la raval de Santa Anna i la plaça de 
Prim.   

«Quan penso en tots els llibres que em queden per llegir, 
tinc la certesa de ser encara feliç», deia Jules Renard. Fem 
de Sant Jordi una jornada a vessar de la felicitat que ens 
asseguren les roses i els llibres, fem que durin tant com 
puguem aquestes dolces estones compartides!



DIMARTS 19 D’ABRIL

A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Ponent, contes solidaris: 
Rosa Parks i Rigoberta Menchú, a càrrec de Lídia Zurita 
Hernández. Organitza: Regidoria de Participació, Bon 
Govern i Serveis Generals.

A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, 
presentació del Projecte Lingüístic DO Siurana.

A les 7 de la tarda, a la Sala Emili Argilaga del Centre de 
Lectura, conferència «Què li aporten les tradicions religioses 
i espirituals al món d’avui», a càrrec de Jordi Pigem, escriptor 
i doctor en Filosofia.

A les 7 de la tarda, al Teatre Bartrina, Prosceni Reddis Bartrina, 
conversa amb Miguel Ortega, compositor d’orquestra i de 
música clàssica. Entrada gratuïta amb invitació. Organitza: 
Fundació Reddis i Consorci del Teatre Bartrina.

DIMECRES 20 D’ABRIL

A través de les xarxes socials de l’Arxiu Municipal de Reus 
(tuiter @ReusAtxiu) i l’Arxiu Comarcal del Baix Camp (Ins-
tagram @acbaixcamp, Facebook @arxiucomarcaldelbaix-
camp), presentació del punt de llibre de l’Arxiu 2022, que 
es podrà recollir a les instal·lacions de l’Arxiu (c. Sant Antoni 
Maria Claret 3). Organitza: Arxiu Municipal de Reus i Arxiu 
Comarcal del Baix Camp.

A les 10 i les 11 del matí, a l’Escola Font del Lleó, contes 
solidaris: Rosa Parks i Rigoberta Menchú, a càrrec de Lídia 
Zurita Hernández. Organitza: Regidoria de Participació, Bon 
Govern i Serveis Generals.

A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Mestral, contes solidaris: 
Rosa Parks i Rigoberta Menchú, a càrrec de Lídia Zurita 
Hernández. Organitza: Regidoria de Participació, Bon 
Govern i Serveis Generals. 

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, presentació del llibre El petit Toubab viatja al país 
de la Teranga, de Jaume Blanc. 

A les 6 de la tarda, en format en línia, Club virtual Clàssics: 
Una Pàl·lida vista dels turons, de Kazuo Ishiguro. Demanar 
l’enllaç a info.biblioteques@reus.cat. 

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, Club Anglès: The Immortalists, de Chloe Benjamin. 

A dos quarts de 8 de la tarda, al Casal de les Dones, 
presentació del llibre ¡Yo lo vi! ¡Lo vi todo! Testimonis de 
la massacre de San Francisco (17/7/1982) a Guatemala. 
Presentació a càrrec d’Enric Garcia Jardí i Paco Xammar 
Vidal, del Comitè de Solidaritat Òscar Romero, entitat que 
n’ha impulsat l’edició. Organitza: Regidoria de Participació, 
Bon Govern i Serveis Generals. 

DIJOUS 21 D’ABRIL

A les 10 i a dos quarts de 12 del matí, al Centre Cívic Mas 
Abelló, contes solidaris: Rosa Parks i Rigoberta Menchú, a 
càrrec de Lídia Zurita Hernández.  Organitza: Regidoria de 
Participació, Bon Govern i Serveis Generals.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Pere Anguera, La 
cotorra m’ha dit... Contes amb autors i autores locals. 

A dos quarts de 6 de la tarda, al Centre Cívic Migjorn, contes 
solidaris: Rosa Parks i Rigoberta Menchú, a càrrec de Lídia 
Zurita Hernández. Organitza: Regidoria de Participació, Bon 
Govern i Serveis Generals.

A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, 
presentació del llibre Camins de desig, de l’autor reusenc 
Carles Castell Puig, Premi Vila d’Ascó, amb la presència del 
poeta i pintor Jorge Brotons i la coordinadora de la Xarxa 
per a la Conservació de la Natura, Sandra Carrera.

A les 7 de la tarda, a la Sala Santa Llúcia, presentació del 
conte solidari Amb ganes de volar, d’Òscar Fabregat amb 
il·lustracions d’Armand i alumnes de La Vitxeta, editat per la 
Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis General de 
l’Ajuntament de Reus. Organitza: Regidoria de Participació, 
Bon Govern i Serveis Generals.

A les 7 de la tarda, a la Sala Emili Argilaga del Centre de 
Lectura, conferència «La vall del riu Montsant (Ulldemolins-
Cabassers)», a càrrec de Joan Papaseit.

A les 7 de la tarda, al Centre de la Imatge Mas Iglesias, 
projecció de Rock per mil, la banda més gran del món, dins 
el cicle El Documental del Mes.

A dos quarts de 8 del vespre, a la Sala Ramon Amigó del 
Centre de Lectura, presentació  del llibre La lección de 
Johanna van Gogh, d’Antonio Ortega. 

A dos quarts de 8 del vespre, al Centre Cultural El Castell, 
Reus Jazz Cava amb Irene Reig, Joan Terol i Marc Cuevas. 
Gratuït, amb entrada prèvia.



DIVENDRES 22 D’ABRIL

A les 10 i a un quart de 12 del matí, al Centre Cívic Mas 
Abelló, contes solidaris: Rosa Parks i Rigoberta Menchú, a 
càrrec de Lídia Zurita Hernández.  Organitza: Regidoria de 
Participació, Bon Govern i Serveis Generals.

De 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre, a la Casa Navàs, 
Navàs Market, mercat d’art i artesania local. 

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Pere Anguera, 
Club Ficció digital. Proposta per descobrir i tastar els nous 
formats de ficció i, en aquest cas en concret, la ficció en el 
món dels videojocs, amb Santi Jiménez.

A les 7 de la tarda, a la Sala Emili Argilaga del Centre de 
Lectura, XXXVIII Recepció anual d’entitats del Centre de 
Lectura. 

A les 7 de la tarda, al carrer de Valentí Almirall (davant 
d’Abacus Cooperativa), presentació del catàleg de 
l’exposició El Reus de les sis copes. Joan Sabater i l’època 
daurada de l’hoquei reusenc. Amb la participació de Marc 
Ferran, director dels Museus de Reus, i Joan Navais i Xavi Guix, 
comissari i coordinador de l’exposició i amb protagonistes 
d’aquella fita esportiva que signaran exemplars. El dissabte 
23, al Centre de Lectura i a Abacus Cooperativa es repartirà el 
catàleg, de manera gratuïta, a qui ho desitgi, fins a exhaurir 
existències. Organitza: Laboratori d’Estudis Socials de Reus. 
Col·labora: Centre de Lectura i Abacus Cooperativa. 

A les 8 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, 
Revetlla de Sant Jordi - Trobada d’autors i autores locals 
i lectors i lectores universals. Acció escènica ferrateriana 
a càrrec de l’alumnat del batxillerat escènic de l’Institut 
Gabriel Ferrater i sessió de DJ amb Juanjo Pilèe, amb un 
tast de la música que sonava els darrers anys de la vida 
de Gabriel Ferrater.

A les 9 del vespre, al Teatre Bartrina, cineclub del Centre 
de Lectura: projecció de Pagten (El pacto) de Bille August. 
Dinamarca, 2021. VOS. 115 min.

DISSABTE 23 D’ABRIL 

A la parada de l’Ajuntament podreu consultar les darreres 
publicacions dels autors i autores locals, i també trobareu 
la Bibliografia de Gabriel Ferrater, el punt de llibre que 
edita la Biblioteca Central Xavier Amorós amb les darreres 
obres publicades d’autors i autores locals, i el punt de llibre 
col·leccionable del Seguici Festiu, dedicat al Ball de Sederes.

A les 10 del matí, a la parada de l’Ajuntament, obertura de la 
Marató de Lectura Gabriel Ferrater.

De les 10 del matí a les 2 del migdia, al Gaudí Centre, 
activitat Et dius Jordi, Jordina, Jorge, Georgina? Si és així, 
podràs entrar gratuïtament al Gaudí Centre i endinsar-te a 
l’espai d’interpretació per conèixer la vida i l’obra del genial 
arquitecte.

De 10 a 2 del migdia, a la Casa Navàs, Navàs Market, mercat 
d’art i artesania local.

A les 11 del matí, a la parada de l’Ajuntament, presentació 
de la Bibliografia de Gabriel Ferrater de les Biblioteques 
Municipals i la Biblioteca del Centre de Lectura.

A les 11 del matí, a la Sala Emili Argilaga del Centre de 
Lectura, cicle «CineXic, cinema per a infants», amb la 
projecció de Bon dia, món!, d’Anne-Lise Koehler i Éric Serre. 
França, 2019. 61 min.

A dos quarts de 12 del matí, a la plaça del Mercadal, marató 
popular de lectura. 



A les 12 del migdia, al Gaudí Centre, Fes el teu drac de Sant 
Jordi! Taller per crear una obra d’inspiració gaudiniana, 
usant una de les tècniques que més estimava Antoni Gaudí. 
Activitat de pagament només per als infants (5 €), acompa-
nyats d’un/a adult/a. Entrades a ticket.reusturisme.cat.

A dos quarts d’1 del migdia, a la parada de l’Ajuntament, 
presentació del llibre infogràfic de Gabriel Ferrater,  a 
càrrec de Daniel Recasens, regidor d’Educació, Cultura i 
Política Lingüística.   

A dos quarts de 2 del migdia, a la parada de l’Ajuntament, 
breus presentacions d’autors i autores amb la seva obra.

A dos quarts de 3 del migdia, a diferents espais del recorregut, 
marató popular de lectura.

A dos quarts de 4 de la tarda, a la parada de l’Ajuntament, 
trobada i cafè amb autors i autores.

De les 4 a les 7 de la tarda, al Gaudí Centre, activitat Et 
dius Jordi, Jordina, Jorge, Georgina? Si és així, podràs 
entrar gratuïtament al Gaudí Centre i endinsar-te a l’espai 
d’interpretació per conèixer la vida i l’obra del genial 
arquitecte.

A dos quarts de 5 de la tarda, a la parada de l’Ajuntament, 
marató popular de lectura.

De 5 a 9 del vespre, a la Casa Navàs, Navàs Market, mercat 
d’art i artesania local.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la parada de l’Ajuntament, 
trobada i berenar amb autors i autores.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Casa Navàs, visita guiada  i 
taller: El jardí màgic de Cal Navàs. Un jardiner molt especial, 
replet de color i fantasia, conduirà els petits visitants per 
l’interior de la Casa Navàs mentre els explica la seva història 
a través d’un conte i de la màgia. Edat recomanada: entre 4 i 
8 anys. Durada: 90 min. Preu: 11 € / 9 €

A les 6 de la tarda, al Gaudí Centre, L’enigma de Takeshi Nazo, 
escape room per a públic general, familiar i jove. Preu: 10 €, 
majors de 65 anys, 8 €, de 9 a 14 anys, 5 €, gratuït per a infants 
de fins a 8 anys. Participants: 1 a 3 equips de màxim 5-6 
persones. Més informació i entrades a ticket.reusturisme.cat.

A un quart de 7 de la tarda, a la plaça del Mercadal, audició-
ballada de sardanes, a càrrec de la Cobla Reus.

A dos quarts de 7 de la tarda, a diferents espais del recorregut, 
marató popular de lectura.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Casa Navàs, visita guiada  i 
taller: El jardí màgic de Cal Navàs. Edat recomanada: entre 4 
i 8 anys. Durada: 90 min. Preu: 11 € / 9 €.

A tres quarts de 8 de la tarda, pels carrers del nucli 
antic, cercavila del Drac, el Drac petit i la Víbria, amb 
l’acompanyament musical de la Cobla Antiga del Camp.

A les 8 del vespre, il·luminació de la façana del Gaudí Centre 
en color blanc amb motiu de  la festivitat de Sant Jordi.

A un quart de 9 del vespre, a la plaça del Mercadal, exhibició 
castellera a càrrec dels Xiquets de Reus.



A continuació, a la plaça del Mercadal, encesa del Drac, el 
Drac petit i la Víbria.

A les 10 de la nit, a Lo Submarino, Reus Cultura Contemporània, 
amb The Parrots. Preu: 15 € anticipada, 18 € taquilla.

DIUMENGE 24 D’ABRIL

A les 10 i a les 11 del matí, a la Casa Navàs, visita teatralitzada, 
que ens portarà als anys 40 del segle passat, on l’encarregat 
de la botiga i el cap d’obres portaran els visitants per racons 
de la casa que generalment no es visiten.  Durada: 60 min. 
Preu: 17 €.

A les 12 del matí, a La Palma, Circ Llunar, amb L’Andròmina, 
de la Cia. Dos de Trèbols. Entrada: 2 €, a la plataforma Entradium.

A les 6 de la tarda, al Teatre Bartrina, representació de Si tu 
te’n vas, de la Cia. Pepa Plana. Preu: 6 €.

A les 7 de la tarda, a la Sala Santa Llúcia, representació 
d’Una altra història de Sant Jordi, a càrrec dels Picarols. 
Entrada: 10 €.

DILLUNS 25 D’ABRIL

A un quart de 6 de la tarda, al Centre Cívic Llevant, contes 
solidaris: Rosa Parks i Rigoberta Menchú, a càrrec de Lídia 
Zurita Hernández. Organitza: Regidoria de Participació, Bon 
Govern i Serveis Generals.

A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, 
Poetry Slam «Som Ferrater», semifinal del concurs iniciat 
al març amb alumnes de diversos instituts de Reus amb 
l’eslamer Salva Soler i els alumnes finalistes de cada 
centre. Acció de creació poètica a partir dels versos de 
Gabriel Ferrater.

A les 6 de la tarda, a la Sala Emili Argilaga del Centre de 
Lectura, ponències de les «Jornades d’historiografia»: «Com 
pensem la història? Paradigmes historiogràfics des del 
positivisme fins als nostres dies», de Daniel Piñol Alabart 
i «La història social i la construcció de la historiografia 
anarquista» de Ginés Puente Pérez.

DIMARTS 26 D’ABRIL

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, Club de lectura La Penya dels Signes. Descobrim els 
autors i les autores locals amb Dolors Bargalló.

A dos quarts de 6 de la tarda, al Centre Cívic del Carme, contes 
solidaris: Rosa Parks i Rigoberta Menchú, a càrrec de Lídia 
Zurita Hernández. Organitza: Regidoria de Participació, Bon 
Govern i Serveis Generals.

A les 6 de la tarda, al Centre de Lectura, ruta «El Centre de 
Lectura, un espai literari». Un recorregut pels espais de l’entitat 
que apareixen en les obres literàries de Joan Santamaria, 
Antoni Correig, Ricard Ballester, Plàcid Vidal, Jordi Agràs, Rosa 
Pagès, Maria Lluïsa Amorós, Pere Anguera, Albert Manent, 
Xavier Amorós, Antònia Abelló i Joan Puig i Ferreter.

A les 6 de la tarda, a la Sala Emili Argilaga del Centre de 
Lectura, ponències de les «Jornades d’historiografia»: «Gir 
local i microhistòria. Enfocaments per analitzar la societat 
des del forat d’una agulla», de Guillem Puig Vallverdú, i 
«Ruptures en la historiografia: història de les dones i el 
gènere», de Montserrat Duch Plana.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, Club de lectura de Sant Jordi: Els nens de la senyora 
Zlatin, de Maria Lluïsa Amorós, finalista del Premi Ramon 
Llull. Sessió oberta.

A les 8 del vespre, al Teatre Bartrina, Mapadeball, 
edició 2021-2022, un projecte educatiu de dansa amb la 
participació de l’alumnat de l’Institut Gaudí, l’Institut 
Vilaseca i el Col·legi Sant Josep. Preu: 5 €.



A dos quarts de 9 del vespre, al Teatre Fortuny, Senzillament 
Ferrater. Homenatge escènic a l’obra de Gabriel Ferrater a 
partir d’una selecció dels seus poemes amb la veu de Mar 
Ulldemolins i la música de Dani Espasa i Marta Mathéu.

DIMECRES 27 D’ABRIL
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
PATRONA DE CATALUNYA

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, Contes a cau d’orella, a càrrec d’Òmnium Cultural 
Baix Camp i alumnes de l’Institut Salvador Vilaseca.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Pere Anguera, 
Club de lectura vermell sobre El blanc blau, d’Albert Asensio, 
dinamitzat per Sílvia Ribé.

A les 8 del vespre, al Teatre Bartrina, Mapadeball, edició 
2021-2022, un projecte educatiu de dansa amb la partici-
pació de l’alumnat de l’Institut Baix Camp, l’Institut Gabriel 
Ferrater i Soler i l’Institut Escola Pi del Burgar. Preu: 5 €.

DIJOUS 28 D’ABRIL

A les 5 de la tarda, a la plaça d’Evarist Fàbregas, Mostra de 
l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis amb motiu del Dia 
Internacional de la Dansa. 

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Pere Anguera,  
La cotorra m’ha dit... contes per a un món millor.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, Club BibLiceu: Rigoletto, de Verdi, a càrrec de M. del 
Carme Just. Inscripcions a info.biblioteques@reus.cat. 

A les 7 de la tarda, a la Sala Emili Argilaga del Centre de 
Lectura, presentació de l’òpera Rigoletto, de Verdi, a càrrec 
d’Albert Ferrer Flamarich, de la Fundació Òpera a Catalunya.

DIVENDRES 29 D’ABRIL

A dos quarts de 6 de la tarda, a la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, Astronautes del Curiosity, de la Sala Infantil: 
«Veritats i mentides del canvi climàtic»  amb el  meteoròleg 
Jordi Toda.

A les 6 de la tarda, a la Sala Emili Argilaga del Centre de 
Lectura, ponències de les «Jornades d’historiografia»: 
«L’economia en la Història. Recursos per treballar la història 
econòmica» de Judit Vidal Bonavila, i «Es pot fer Història 
sense la Geografia?», de Joan Ferran Mercadé.

A dos quarts de 9 del vespre, a la Casa Navàs, Nit Modernista, 
a partir de la qual podrem fer una visita guiada i descobrir 
quin tipus de música s’escoltava a l’època mentre es degusta 
un sopar a peu dret a l’emblemàtica botiga dels Navàs 
Blasco. Preu: 39 €.



DISSABTE 30 D’ABRIL

A les 11 del matí, a la Biblioteca Pere Anguera, Club formiguer 
amb Núria Navàs de la Capseta de Música, un club perquè els 
bebès descobreixin els llibres amb les seves famílies.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la Casa Navàs, La Guapa del 
Mercadal balla pel Dia Internacional de la Dansa, lectura 
del manifest del Dia Internacional de la Dansa i petita 
actuació de dansa. Organitza: Coordinadora d’Escoles de 
Dansa Autoritzades de Reus.

A les 8 del vespre, a la Sala Santa Llúcia, representació de 
Menudo funeral, a càrrec de la companyia Los Jeremías, 
amb la finalitat de recollir fons per a l’Associació contra 
l’Alzheimer. 

A dos quarts de 9 del vespre, al Teatre Fortuny, 35a Gala 
de Dansa. Reset (reiniciar, reprendre, tornar a començar). 
Gala anual de les escoles de dansa de l’Associació de 
Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona 
dedicada a alumnes i famílies que han esperat tot aquest 
temps per poder tonar-los a veure dalt d’un escenari 
i, alhora, un acte en contra de la violència i solidari 
per donar suport als refugiats de la guerra d’Ucraïna. 
Preu: 10 € (numerat)

EXPOSICIONS

Fins al 30 d’abril
Biblioteca Pere Anguera
Exposició «De l’autisme a l’anime», de l’Associació Asperger-
TEA del Camp de Tarragona  - Aspercamp

Fins al 7 de maig
Sala central de la Biblioteca Central Xavier Amorós 
Exposició de les novetats locals de Sant Jordi en un ambient 
ferraterià, amb il·lustració d’Alba Domingo

Fins a l’1 d’octubre
Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
«Borràs, Cuadra i Prunera, el Trípode.  
Del pictorialisme a l’evolució personal»




