
FESTA MAJOR DE SANT PERE 
Reus, del 24 al 29 de juny de 2022 
 

TORNA LA FESTA MAJOR 
 
La Festa Major de Sant Pere torna aquests dies a omplir els carrers de la ciutat amb una invitació col·lectiva a celebrar 
uns dies de trobada i de participació. Enguany, recuperant la programació habitual amb actes multitudinaris i tan 
emblemàtics com la Tronada i fent de la festa una ocasió magnífica per recuperar també el pols ciutadà. 
 
Després de dos anys en què ha calgut adaptar el format de la festa a la situació sanitària, la Festa Major de Sant Pere 
2022 vol ser, més que mai, una invitació a recuperar l’esperit col·lectiu que aquests dies ens fa sentir, molt especialment, 
integrats d’una comunitat viva, dinàmica i cohesionada que amb la celebració de les festes en homenatge al patró de la 
ciutat expressa una identitat col·lectiva que ens distingeix des de fa generacions. 
 
Un any més, des d’aquestes pàgines vull expressar l’agraïment a totes les entitats, associacions i persones a títol 
individual que amb el seu compromís, la seva dedicació i el seu entusiasme contribueixen al lluïment de la festa i a la 
consolidació d’aquests senyals d’identitat que ens caracteritzen. Viure’ls amb intensitat, recuperar-los i consolidar-los 
entre les generacions més joves, compartir-los amb les persones que aquests dies ens visiten i projectar-los per tots els 
racons de la ciutat és la fita que totes i tots tenim enguany, perquè la festa sigui novament aquest espai de trobada, de 
convivència i de proximitat que ens fa sentir amb orgull que som reusencs. 
 
Bona festa major! 
Carles Pellicer Punyed 
Alcalde de Reus 
 
L’esclat emocional de la plaça 
 
Hi ha un silenci reverencial. I una vara. La punta d’una vara que s’acota al caminet de pólvora. Amb només un lleu 
amanyac aconsegueix que tot s’apressi. La sort està aviada, com aquell qui diu. Arriba orgullós el primer tro. El Mercadal 
retruny i s’ensenyoreix amb aquesta melodia explosiva que avança, un metrònom que pren la plaça. Mil·limètric. Tan 
lent. Tan ràpid. O just a l’inrevés. Aquella mena de temps que no es pot mesurar ni tampoc és cap desmesura, si fos 
possible. La revolta enfila el darrer tram decidida fins que arriba a l’espetec final. Una fumarada que s’envola, que és 
boira. Un eixam de records inesgotables, subratllat màgic, oració i mantra, Reus sencer emmudeix un darrer instant i 
aleshores, l’esclat comunitari de joia. Gairebé com si de sobte els colors tornessin al lloc on eren. Arreu els salts i els 
balls, l’enrenou de les converses, el ritual dels petons i les abraçades, la música. El goig de saber que la Tronada torna a 
ser aquí. 
 
 
Daniel Recasens Salvador 
Regidor d’Educació, Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DIMECRES 8 
17.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Contes a Cau d’Orella - Contes solidaris. 
 
19.00 h, a la SALA CENTRAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, presentació de la novel·la Nicolau, d’Antoni Veciana,  
editada per La Segona Perifèria. 
 
19.00 h, al CENTRE CULTURAL EL CASTELL, conferència «La història, la tradició i la innovació de les catifes de Corpus a Catalunya», 
a càrrec de Vicenta Pallarès, presidenta de la Federació Catalana i de la Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas 
de Arte Efímero (CIDAE) i de Pere Padró, historiador i president de l’Associació Cultura i Tradició de Ripollet. Organitza: Confraria 
La Verònica de Reus. 
 
 
DIJOUS 9 
17.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, La cotorra m’ha dit... contes solidaris. 
 
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Club Apunt de música: xerrada «Els gèneres de la 
música tradicional», a càrrec de Pau Puig, dolçainer. 
 
19.30 h, al CENTRE CULTURAL EL CASTELL, Reus Jazz Cava, amb Masa Kamaguchi (contrabaix), David Xirgu (bateria) i Lluís 
Capdevila (piano). 
 
 
DIVENDRES 10 
17.00 i 18.30 h, des de la FONT DEL LLEÓ, ruta Boca de la Mina a càrrec d’Ans Educació. Descobriu l’espai a través dels 
sentits amb l’Aigua com a protagonista, una goteta que ens vol conscienciar sobre el nostre entorn. 
 
18.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, el Xiquet i la Xiqueta –Nanos de Reus–, presentaran el programa de la Festa Major 
d’enguany i el repartiran en cotxes antics tot fent el tomb de ravals, fins arribar a la plaça del Mercadal. 
 
19.00 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre L’art de la pintura, de Grabriel Ferrater, 
dins els actes de l’Any Gabriel Ferrater. 
 
20.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, presentació del documental Litus, la historia de un cantante de pub, dirigit per Òscar 
Vilanova; documental estrenat a la Plataforma Filmin i convidat fora de concurs al Festival de Cans (Galícia). La 
presentació comptarà amb la presència del director i l’actuació del mateix Litus. Entrades: https://entradium.com. 
Organitza: AV Mas Vilanova 
 
20.30 h, al TEATRE BARTRINA, Inflowencers, estrena de la cia. Juvenil Smove amb el seu espectacle de danses urbanes 
juntament amb la Cia. Professional Setereo Fresh. Organitza: Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis. 
 
 
DISSABTE 11 
De 9.00 a 13.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, 47è Concurs Intercomarcal de Paletes. Organitza: Gremi de la Construcció del 
Baix Camp. 
 
9.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, obertura de la jornada Seiem?, dirigida a docents i bibliotecaris. 
 
9.40 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, balanç de les activitats de les Biblioteques Municipals de Reus realitzades a escoles i 
instituts durant el curs 2021-2022 i noves propostes per al curs 2022-2023. 
 
A partir de les 10.00 h, al CARRER DE BERNAT DE TORROJA, Epíleg. Fira de llibres & idees radicals i de proximitat. 
 
10.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, Reus ciutat de contes: la Cucafera explica un conte. 
 
10.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, presentació de la digitalització de la premsa històrica local. 



 
11.00 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, espectacle de titelles 
 
11.00 h, al REFUGI DE LA PATACADA, visita guiada. Inscripcions: https://anseducacio.cat/ 
 
11.00 h, des del VESTÍBUL DEL CENTRE DE LECTURA, ruta Les places del mercat a Reus, guiada per M. Carme Just, que descobrirà 
els llocs on a partir de l’època medieval s’ha celebrat mercat, i acabarà amb un vermut gentilesa de la Cambra de Comerç. 
 
11.00 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, conferències «L’instrumental medico-quirúrgic utilitzat durant la 
Guerra Civil espanyola i les causes que en van propiciar l’aparició», a càrrec de Jordi Jara Llusà; i «Josep Laporte i Salas (1922-
2005): en homenatge», amb Eladi Baños, Antoni Castro, Joan Sala i Carles Pellicer. 
 
11.45 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, taula d’experiències de les biblioteques del territori. 
 
12.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Festival Simfònic, concert de l’Aula de Sons, Escola de Música Tradicional. 
 
12.15 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, xerrada «Noves propostes per a un club de lectura sobre Gabriel Ferrater», a càrrec 
de Marina Mallafrè. 
 
12.30 h, al CARRER DE BERNAT DE TORROJA, dins l’Epíleg, concert de Reggae per a Xics, amb el grup The Penguins, que 
presentaran el seu nou disc Quadern de bitàcola. 
 
14.30 h, al CARRER DE BERNAT DE TORROJA, dins l’Epíleg, dinar popular. Els tiquets es poden adquirir anticipadament a la 
Taverna Despertaferro i a la Llibreria Gaudí. Preu: 6 €. 
 
17.00 h, a LA PALMA, presentació dels nous vestits del Ball de Gitanes amb motiu del 40è aniversari del ball. Organitza: 
Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus. 
 
17.30 h, al CARRER DE BERNAT DE TORROJA, dins l’Epíleg, taula rodona sobre Joan Fuster, amb Josep Lluís Carod Rovira, Isabel 
Vallet i Xavier Grasset. 
 
18.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, retorn del Mercat al Mercadal. Aquest indret tan característic de la ciutat recupera 
l’activitat que el va fer més popular, el mercat antic; i ho fa de la mà del Bravium Teatre, l’Associació de Paradistes del 
Mercat Central de Reus i l’Associació Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona. El Mercat al Mercadal serà el 
context, entre d’altres, de la Diada a l’Antiga, on els Xiquets de Reus actuaran amb indumentària d’època. “Agafeu el 
cistell i veniu a comprar a dotzenes, a grapats, a grams i unces”. Amb la col·laboració de DOP Siurana. 
 
18.00 h, DES DEL CARRER DE LLOVERA, cercavila de la trobada de balls de gitanes, amb els balls de Tarragona, Sitges, la 
Selva del Camp i Vilafranca del Penedès. Organitza: Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus. 
 
18.00 h, en DIFERENTS ESPAIS, Festival Simfònic. Al CENTRE DE LECTURA, concert de l’Escola de Música del Centre de Lectura; 
a l’ESCOLA DE MÚSICA DE LA BANDA PARE MANYANET, concert de l’Escola de Música de la Banda Pare Manyanet. 
 
18.00 h, al TEATRE FORTUNY, Meraki, 26è Festival de Dansa. Organitza: Escola de Dansa Núria Díez. 
 
18.30 h, a l’HOSPITAL DE SANT JOAN, Festival Simfònic, concert de l’Associació New Gospel Cambrils. 
 
19.00 h, al CARRER DE BERNAT DE TORROJA, dins l’Epíleg, representació teatral sobre Gabriel Ferrater a càrrec de La Gata Borda. 
 
20.00 h, al TEATRE BARTRINA, representació d’El metge a garrotades, de Moliére, a càrrec dels alumnes de l’Escola de 
Teatre del Centre de Lectura. 
 
21.00 h, a LA PALMA, sopar popular i sessió de DJ amb motiu del 40è aniversari del Ball de Gitanes. Organitza: 
Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus. 
 
21.00 h, al CARRER DE BERNAT DE TORROJA, dins l’Epíleg, sopar popular. Els tiquets es poden adquirir anticipadament a la 
Taverna Despertaferro i a la Llibreria Gaudí. Preu: 6 €. 
 
21.30 h, al CARRER DE BERNAT DE TORROJA, dins l’Epíleg, concert amb Fetitxe 13 i Xavi Sarrià, que presentarà el seu nou disc 



Causa. 
 
 
DIUMENGE 12 
De 10.45 a 13.00 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet. Col·laboració d’1,50 €. Organitza: Associació d’Amics del 
Ferrocarril de Reus. 
 
19.00 h, a LA PALMA, Circ Llunar, amb Sébastien Dethise. 
 
19.00 h, a la PLAÇA DEL PRIM, concert de la Banda Sones de Pasión. 
 
 
DILLUNS 13 
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, club Llegir el Teatre: El pes d’un cos, de Victoria 
Szpunberg, a càrrec de Carme Coca. 
 
19.00 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, projecció de l’audiovisual Illes gregues: sota el sol de Creta (1a 
part) dins el cicle Viatjant amb en Santi Nogués.   
 
 
DIMARTS 14 
10.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Hola Sant Pere! Els alumnes del primer cicle de les escoles de la ciutat donen la benvinguda 
a la Festa Major amb un mosaic gegant del Bou. El resultat es podrà veure en directe per Canal Reus TV i també durant tota la 
Festa Major. Organitza: Canal Reus TV. Col·labora: Regidoria d’Educació i Regidoria de Cultura i Política Lingüística. 
 
17.30 h, al PATI DE LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, cloenda dels clubs de lectura infantil, amb 
Carme Serret. 
 
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Club de Lectura B: Tàndem, de Maria Barbal, a càrrec 
d’Enric Aguadé. 
 
19.00 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre Dits de vent, de Piti Capella. 
 
 
DIMECRES 15 
17.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Contes a Cau d’Orella. Inici del Joc de Lectura de 
l’Estiu 22 Scratch contra la música de les paraules, amb la clown Yola Albalat. 
 
18.00 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Club virtual: «Clàssics». Señora de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes, 
a càrrec de Victòria Rodrigo. 
 
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Club de Lectura A: La vida al davant, de Romain 
Gary, a càrrec de Marta Mallafrè. 
 
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Club de Lectura d’Anglès: Go set a watchman, de 
Lee Harper, a càrrec de Kathleen Rohde. 
 
19.00 h, a la SALA HORTENSI GÜELL DEL CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre La guerra esquerdada i altres contes, 
d’Eduard Prats. 
 

19.30 h, a la CASA NAVÀS, II Cicle de Conferències «Casa Navàs, testimonis modernistes». Preu: Gratuït, amb reserva prèvia a 
info@casanavas.cat. 
 
21.00 h, a la PLAÇA DE LES PEIXATERIES VELLES, concert d’Olsmactei. Trio instrumental de jazz, gipsy swing, folk i flamenc. 
Organitza: Col·lectiu Illuminati de Reus i Restaurant Rosa dels Vents. Col·labora: Reusdigital.cat i LANOVA Ràdio de Reus. 
 
 
DIJOUS 16 
LA COCA AMB CIRERES 



A les 9.30 i a les 16.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa, a càrrec dels membres dels agrupaments escoltes i guies 
MontsantCim i Misericòrdia, campaners de la ciutat. Al mateix temps, des de l’AJUNTAMENT, sortida en cercavila de la 
Mulassa i dels gegants per recórrer els carrers de la ciutat. 
 
9.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, ballades de la Mulassa i dels gegants per a tots els infants de les escoles, mentre 
mengen la típica coca amb cireres. 
 
10.00 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Club de Lectura Resiliència: El Mètode Ikigai: 
desperta la teva veritable passió i assoleix els teus propòsits vitals, d’Héctor Garcia (Kirai) i Francesc Miralles, a càrrec d’Elena 
Cobler. 
 
De 10.30 a 13.00 i de 17.00 a 20.30 h, a l’atri de Sant Sebastià, a la PLAÇA DEL CASTELL, l’Ou com Balla. 
 
17.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, inici del Joc de Lectura de l’Estiu 22 Scratch contra la música de les paraules, amb la 
clown Yola Albalat. 
 
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Club BibLiceu: Don Giovanni, de Mozart, a càrrec 
de M. Carme Just. 
 
19.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, arribada de la Mulassa i dels gegants, que ens oferiran les seves ballades al so de la música 
de les gralles i el timbal. Durant l’acte, degustació de coca amb cireres per a tothom, amb la col·laboració del Col·lectiu del 
Masclet i del Forn Sistaré. 
 
19.00 h, a la SALA CENTRAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, presentació del llibre The man cup, d’Albert 
Casanovas Llort. 
 
19.00 h, al CENTRE DE LA IMATGE MAS IGLESIAS, El Documental del Mes: projecció de Mil incendis, de Saeed Taji Farouky. 
 
19.30 h, al TEATRE BARTRINA, concert de les formacions instrumentals i totes les corals de grau elemental i professional de l’Escola 
de Música del Centre de Lectura. Organitza: Escola de Música del Centre de Lectura. 
 
19.30 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, festival de final de curs de Teatre Musical de l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis. 
 
 
DIVENDRES 17 
De 10.30 a 13.00 i de 17.00 a 20.30 h, a l’atri de Sant Sebastià, a la PLAÇA DEL CASTELL, l’Ou com Balla. 
 
17.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, espectacle La Fada de les Dents, amb Mai Tant Teatre, que presenta la Guspira, una 
aprenent de fada que s’enfronta al repte de convertir-se en la fada de les dents però la Gemma, a qui se li comença a bellugar la 
primera dent, li posarà les coses difícils. Espectacle a partir de 3 anys. 
 
18.00 h, al MUSEU SALVADOR VILASECA, ruta arqueològica pel Reus Medieval, Jornades Europees d’Arqueologia. 
 
19.00 h, al JARDÍ DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, presentació del llibre Colors de paraula, d’Agnès Padró. 
 
19.00 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre Recoge tempestades, d’Alfonso Ruiz de 
Aguirre. 
 
19.00 h, a l’ORFEÓ REUSENC, representació de Mary Poppins, a càrrec de Rebullits Teatre. Preu: 8 € general, 6 € socis Bravium i 
Orfeó Reusenc; a www.entrapolis.com. 
 
19.30 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, projeccions dels 6 documentals Lluites compartides, que reconeixen aquelles 
persones i entitats del Baix Camp que han treballat en defensa dels drets civils, per la cohesió social i en defensa dels 
drets democràtics i fonamentals. Organitza: Òmnium Cultural. 
 
20.00 h, al CENTRE CÍVIC LLEVANT, projecció de cinema de muntanya, amb les pel·lícules guanyadores del Festival Internacional 
de Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló. Organitza: Associació Excursionista Catalunya de Reus. 
 
20.30 h, al MAS ANGLÈS, MAS CARANDELL i MAS IGLESIAS, Música Alternativa als Masos. Concerts simultanis a càrrec de 



diferents grups que ompliran de música de diversos estils aquests tres masos de la ciutat. 
 

Mas Anglès: Lobster Tribe, Combo Pacheco i Koko-Jean & The Tonics 
 
Mas Carandell: Paula Fitzz, Ralphie i Las Bajas Pasiones 
 
Mas Iglesias: Remei de Ca la Fresca, Power Burkas, Diamante Negro i Kokoshca. 

 
21.00 h, a la PLAÇA DE LA PATACADA, 7a Festa Sant Llorenç Somriu, amb els concerts de Terapia de Grupo i Sardina’s Golden 
Rule, amb la col·laboració del veïnat, entitats i establiments. Organitza: Remahlik SCCL. 
 
22.00 h, al CAMPANAR, concert de gralles. Alumnes avançats de l’Aula de Sons ens anuncien la festa d’una manera molt especial, 
ja que hi ha dades que indiquen que al voltant del segle XV hi havia els ministrers tocant en “campanars, torres i cadafals” 
per anunciar festes i amenitzar actes. 
 
 
DISSABTE 18 
De 10.00 a 13.00 h, a les PLACES DE LA FARINERA, DE LA PATACADA i del DR. SABATER i a la RAVAL DE SANTA ANNA, Reus Juga! 
VI Festival de Jocs Tradicional de Catalunya. Demostració de jocs tradicionals amb l’Asociación Cultural La Tanguilla d’Aranda 
de Duero com a convidada especial, que portaran jocs de la seva regió i els bolillos de Gumiel, modalitat de bitlles de sis. A 
més, també es podran veure les quilhes de Tredós, les bitlles del Pallars, les bitlles de Sant Martí de Tous, les bitlles de Lleida i 
les bitlles de la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles. 
 
10.00 h, a l’ERMITA DE STA. ANNA DE CASTELLVELL DEL CAMP, ruta arqueològica ibèrica i romana, Jornades Europees 
d’Arqueologia. 
 
De 10.30 a 13.00 h, a l’atri de Sant Sebastià, a la PLAÇA DEL CASTELL, l’Ou com Balla. 
 
10.30 h, des de l’AJUNTAMENT, sortida en cercavila dels nanos petits, la Mulassa petita, els gegants petits i l’Àliga petita.   
 
12.00 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL, Toc de Festa, que anuncia la vigília de la festivitat de Corpus. 
 
13.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, darreres ballades dels nanos petits, la Mulassa petita, els gegants petits i l’Àliga 
petita. 
 
De 17.00 a 20.30 h, a l’atri de Sant Sebastià, a la PLAÇA DEL CASTELL, l’Ou com Balla. 
 
18.30 h, des de la CASA RULL i pels carrers del nucli antic, cercavila del Canó de les Festes. Pólvora, música i sàtira per 
convidar a la festa. 
 
19.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, ballades de la Mulassa i dels gegants amb l’acompanyament musical de gralla, 
metall i percussió. 
 
19.00 h, pels CARRERS DEL NUCLI ANTIC, cercavila de l’Agrupació Musical la Verònica. 
 
20.00 h, a l’ORFEÓ REUSENC, representació de Mary Poppins, a càrrec de Rebullits Teatre. Preu: 8 € general, 6 € socis Bravium i 
Orfeó Reusenc; a www.entrapolis.com. 
 
20.30 h, al TEATRE FORTUNY, festival de final de curs de l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis. 
 
20.30 h, des del CAMPANARET, cercavila dels Bous de Foc, amb la participació dels Bous i la Vedella de Foc, que passarà 
pel carrer de Llovera, plaça de Prim, carrer de Monterols i plaça del Mercadal. 
 
21.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, actuació dels Bous de Foc, un acte de bèsties festives amb pirotècnia que permeten, en les 
seves evolucions a la plaça, el joc, ruixant d’espurnes el públic que les envolta. Per finalitzar l’acte encesa conjunta amb la 
col·laboració del públic amb bengales infantils, que es repartiran abans de l’encesa. 
 
 
DIUMENGE 19 



LA PROFESSÓ DE CORPUS 
10.00 h, al SANTUARI DE MISERICÒRDIA, Reus Juga! VI Festival de Jocs Tradicional de Catalunya. 1er Campionat de Bitlles de 
Sant Pere. Primera competició de bitlles amb jugadores i jugadors de tot Catalunya. Organitza: Coordinadora Intercomarcal de 
Bitlles. 
 
Durant el matí, PELS CARRERS per on passarà la professó, elaboració de catifes de flors, a càrrec de diverses entitats de 
la ciutat. 
 
10.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa, que anuncia la sortida dels gegants des de l’AJUNTAMENT, per recórrer els 
carrers de la ciutat. 
 
10.30 h, al CARRER DE RECASENS I MERCADÉ (VW REUSMOBIL, POL. AGROREUS), concentració i sortida del XXV Ral·li de 
Cotxes Històrics Costa Daurada. Organitza: Biela Club 600 Clàssics Històrics de Reus. 
 
De 10.30 a 13.00 h, a l’atri de Sant Sebastià, a la PLAÇA DEL CASTELL, l’Ou com Balla. 
 
De 10.45 a 13.00 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet. Col·laboració d’1,50 €. Organitza: Associació d’Amics del 
Ferrocarril de Reus. 
 
12.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, celebració de la missa. 
 
17.00 h, al TEATRE FORTUNY, festival de final de curs de l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis. 
 
De 17.00 a 20.30 h, a l’atri de Sant Sebastià, a la PLAÇA DEL CASTELL, l’Ou com Balla. 
 
18.00 h, des de la PLAÇA DEL NEN DE LES OQUES, cercavila de la Banda de Cornetes i Tambors Rosa de Reus. 
 
18.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, ofici religiós, celebració de la missa. A la mateixa hora, a l'ESGLÉSIA DE SANT 
FRANCESC, celebració de la missa i trobada amb les nenes i nens que han celebrat la primera comunió. 
 
18.45 h, des de l’AJUNTAMENT, anada dels nanos, la Mulassa, els gegants i l’Àliga a la professó de Corpus. 
 
19.30 h, a la PORTA DE LA PRIORAL, ball solemne curt de l’Àliga. Tot seguit, PROFESSÓ DE CORPUS. Toc General. 
Precediran la professó els nanos, la Mulassa, els gegants i l’Àliga. Encapçalaran el seguici religiós la creu processional, els 
representants de les confraries amb els penons i estendards, els nens i nenes que fan la primera comunió, l’escolania i 
la capella de cantors, el Santíssim sota tàlem, els vicaris i rectors de les parròquies i el prior. Tancarà la professó la Banda 
Simfònica de Reus. En diferents indrets del recorregut, catifes florals i llançament de pètals de flors al pas de la Santíssim. 
 
Recorregut: plaça de Sant Pere, carrer del Fossar Vell, raval de Sant Pere, carrers de Sant Pere Apòstol, de l’Hospital  i de 
la Presó, plaça de la Farinera, carrer de Santa Anna, raval de Santa Anna, plaça de Prim, carrer de Monterols, plaça del 
Mercadal, carrer Major i plaça de Sant Pere. 
 
20.30 h, al TEATRE FORTUNY, festival de final de curs de l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis. 
 
20.45 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, fi de la festivitat de Corpus amb les darreres ballades dels nanos, la Mulassa, els gegants i 
l’Àliga. 
 
 
DILLUNS 20 
18.30 h, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Club de Poesia: L’animal que parla, de Josep-Anton 
Fernández, a càrrec de Montse Farrés. 
 
19.00 h, des del CARRER DE SANT JOAN (davant de la Casa Rull), Ruta Sederes en Femení, que ens endinsa al març de 1915 
quan la ciutat vivia sota el lideratge dels patrons burgesos de les fàbriques tèxtils i quan un grup de joves reusenques 
demanaran millors condicions de treball per a elles i les seves famílies. Preu: 3,5 €, reserva prèvia a 
https://anseducacio.cat/reserva-ruta. 
 
19.00 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre Des de dins de mi, de Lluís Maria Xirinachs. 
 



19.30 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, presentació del llibre Músiques del seguici de la Festa Major de Reus i el CD Festa Major de 
Reus. Amb motiu del 25è aniversari de l'Aula de Sons, presentació del recull de partitures i enregistrament d'estudi de les 
músiques del seguici de la festa major actualitzades, amb la participació de músics de l'Aula de Sons. Organitza: Aula de Sons. 
 
19.30 h, a la CASA NAVÀS, II Cicle de Conferències «Casa Navàs, testimonis modernistes». Preu: Gratuït, amb reserva prèvia a 
info@casanavas.cat. 
 
20.15 h, des del CARRER DE SANT JOAN (davant de la Casa Rull), Ruta Sederes en Femení, que ens endinsa al març de 1915 
quan la ciutat vivia sota el lideratge dels patrons burgesos de les fàbriques tèxtils i quan un grup de joves reusenques 
demanaran millors condicions de treball per a elles i les seves famílies. Preu: 3,5 €, reserva prèvia a 
https://anseducacio.cat/reserva-ruta. 
 
21.00 h, al LOCAL DELS XIQUETS DE REUS, assaig especial de castells. 
 
 
DIMARTS 21 
18.30 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, cloenda dels clubs de lectura d’adults de les Biblioteques Municipals de 
Reus. 
 
19.00 h, des del CARRER DE SANT JOAN (davant de la Casa Rull), Ruta Reus, essència de comerç! Ruta urbana per conèixer les 
joies arquitectòniques de la ciutat i descobrir els espais comercials i el dinamisme de la seva vida diària. Preu: 3,5 €, reserva 
prèvia a https://anseducacio.cat/reserva-ruta. 
 
19.00 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, presentació de l’òpera Norma, de Vicenzo Bellini, a càrrec de Pol 
Avinyó, dins el cicle «El Liceu visita Reus». 
 
20.15 h, des del CARRER DE SANT JOAN (davant de la Casa Rull), Ruta Reus, essència de comerç! Ruta urbana per conèixer les 
joies arquitectòniques de la ciutat i descobrir els espais comercials i el dinamisme de la seva vida diària. Preu: 3,5 €, reserva 
prèvia a https://anseducacio.cat/reserva-ruta. 
 
22.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, concert a càrrec del Pony Pisador i Germà Negre. El Pony Pisador és un grup de cinc joves 
de Barcelona que mescla músiques tradicionals d’arreu del món amb un estil viu i desenfadat, treballat amb cura, amb una 
posada a escena imprevisible. Germà Negre, grup format a les terres gironines el 2012, celebra el desè aniversari amb una 
nova proposta amb el seu característic estil folk amb aire festiu. 
 
 
DIMECRES 22 
L’ASSAIG DEL SEGUICI 
11.00 h, al GAUDÍ CENTRE, taller «El vitrall somiat d’Antoni Gaudí a la Sagrada Família» per aprendre a fer un vitrall modernista 
a partir de l’estudi de la maqueta de la Sagrada Família i de l’anàlisi de la importància de la llum. Edat recomanada: de 6 a 12 
anys, amb l’acompanyament d’una persona adulta. Activitat gratuïta amb reserva prèvia a www.turisme.cat. 
 
13.00 h, a la PLAÇA DE M. ÀNGELS OLLÉ (BOCA DE LA MINA), Alta veu, contes a les places. 
 
18.00 h, des de la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, ruta In Memoriam. Ruta literària i acció poeticoartística que 
farà una passejada pel Reus dels versos de Gabriel Ferrater en el centenari del seu naixement, a càrrec de Còdol Educació. 
Més informació a www.inscripcions.reus.cat. 
 
19.00 h, a la SALA MIQUEL VENTURA DEL CENTRE DE LECTURA, presentació de la novel·la Nicolau, d’Antoni Veciana. 
 
19.30 h, a LA PALMA, assaig del Seguici Festiu de la ciutat. Els diferents elements del Seguici Festiu faran el darrer assaig abans 
de les festes. Amb l’acompanyament musical de la Banda de la Festa Major. Col·labora: Borges. 
 
19.30 h, a la CASA NAVÀS, II Cicle de Conferències «Casa Navàs, testimonis modernistes». Preu: Gratuït, amb reserva prèvia a 
info@casanavas.cat. 
 
21.00 h, al LOCAL DELS XIQUETS DE REUS, assaig especial de castells. 
 
22.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, concert a càrrec de Suu, Roba Estesa i Balkan Paradise Orchestra. Suu, amb una 



personalitat desbordant, és una de les cares més visibles de la nova fornada de músics catalans del gènere neo-indie i 
de la lluita per a l'apoderament de la dona. Roba Estesa, grup nascut l’any 2013 al Camp de Tarragona, porta a Reus la seva 
fusió de músiques urbanes i festives amb instrumentació i melodies folk. Balkan Paradise Orchestra neix a principis de 2015 
als carrers de Barcelona, i ha demostrat que és una banda única i trencadora que donant un aire fresc al panorama de les 
fanfàrries del nostre país. 
 
 
DIJOUS 23 
EL FOC DE SANT JOAN 
11.00 h, al GAUDÍ CENTRE, taller «El vitrall somiat d’Antoni Gaudí a la Sagrada Família» per aprendre a fer un vitrall modernista 
a partir de l’estudi de la maqueta de la Sagrada Família i de l’anàlisi de la importància de la llum. Edat recomanada: de 6 a 12 
anys, amb l’acompanyament d’una persona adulta. Activitat gratuïta amb reserva prèvia a www.turisme.cat. 
 
17.00 h, a l’AJUNTAMENT, rebuda institucional de la 50a Flama del Canigó. Seguidament, cercavila de la Flama del Canigó 
fins a la plaça de la Llibertat. Organitza: Patronat Sardanista de Reus i Òmnium Cultural. 
 
17.30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, arribada i repartiment de la Flama del Canigó a les delegacions de les nostres 
comarques. Organitza: Patronat Sardanista de Reus i Òmnium Cultural. 
 
18.00 h, al CAMPANAR, al punt més alt del pinacle major, hissada de la bandera de Reus. 
 
18.00 h, des de l’AJUNTAMENT, cercavila del gegant Carrasclet amb motiu de la Diada dels Països Catalans. 
 
18.15 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Reus. Organitza: Patronat Sardanista de Reus i 
Òmnium Cultural. 
 
20.30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, lectura del missatge i encesa de la foguera de Sant Joan a càrrec del Sr. Daniel 
Recasens, regidor de Cultura, Ensenyament i Política Lingüística. 
 
22.00 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL i pels CARRERS DEL CENTRE, Cercavila de Foc de la Nit de Sant Joan, amb la 
primera encesa dels elements participants amb la Flama del Canigó, amb la participació del Ball de Diables Infantil, el Drac petit, 
la Cabra petita, el Ball de Diables, la Víbria, el Drac, la Vedella de Foc, els Bous de Foc i la Cabra. Recorregut: plaça del Mercadal, 
carrer Major, plaça de Sant Pere, carrers de les Peixateries Velles, de l’Hospital, de la Presó i de Santa Anna, plaça de la Farinera, 
carrers de Santa Anna, de Rosich, d’en Vilar, d’Aleus, de Donotea i del Vidre i plaça del Mercadal. 
 
22.00 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major, amb Mosaic, 31 FaM i The Txandals. 
 
 
DIVENDRES 24 
EL PREGÓ 
18.30 h, al PARC DE MAS IGLESIAS, espectacle de titelles de Galiot Teatre amb En Bernat el Pescador. En un petit poble 
de pescadors anomenat Maror, un bon dia tenen un gran ensurt. El seu fons marí acaba convertit en un gran abocador 
i; els peixos disfressats amb deixalles donaran una gran lliçó a en Bernat el pescador i al seu poble. Aquesta història 
pretén sensibilitzar als infants amb el reciclatge i el respecte al medi ambient. 
 
18.30 h, des de la CASA RULL, sortida de la cercavila del Canó de les Festes. Música i canonades que anuncien la festa! 
 
18.30 h, a la PLAÇA DE PRIM, actuació de l’Esbart Santa Llúcia, que ens oferirà una exhibició de dansa tradicional 
catalana. 
 
19.00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del Bou de Reus amb el Grup de Tabalers del Bou de Reus amb motiu de 
la Diada dels Països Catalans. 
 
19.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, ballades dels gegants i la Mulassa com a inici de la festa de la ciutat, amb 
l’acompanyament musical de Metralla. 
 
19.30 h, a l’AJUNTAMENT, obertura de portes del Saló de Plens per assistir al pregó acompanyada musicalment pels 
Ministrers de Reus. 
 



20.00 h, al SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT, Pregó de la Festa Major, a càrrec d’Alba Sotorra, directora i productora 
independent, fundadora de la productora Alba Sotorra SL i especialitzada en la producció de llargmetratges per a públic 
internacional. En finalitzar, lliurament del Tro de Festa 2022. Durant el pregó es repartirà la postal de la Festa Major, número 
48, protagonitzada en aquesta ocasió pels Cóssos. 
 
Quan acabi el pregó, el pregoner farà la Crida a la Festa des del balcó de l’Ajuntament, amb l’acompanyament musical 
dels Ministrers de Reus. Llavors s’encendrà la primera TRONADA. Seguidament, des del campanar, Toc General de Festa 
que anuncia l’inici de la Festa Major. 
 
En finalitzar la Tronada, la pregonera iniciarà la Cercavila del Masclet amb el primer tast, des de la PLAÇA DEL MERCADAL. 
Novament, la cercavila agafa el caire de seguici amb la participació de diversos elements festius i diferents 
acompanyaments musicals, com Xim Xim Mig Grau i els Bandsonats. El Masclet no es repartirà gratuïtament, sinó que 
es podrà comprar als establiments durant tots els dies de la festa. 
 
21.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, tradicional concert de Festa Major de l’Orfeó Reusenc, que ens oferirà un repertori 
de diferents estils i autors. 
 
22.00 h, a LA PALMA, XXIV Trobada d’Havaneres, amb l’actuació dels grups de la ciutat Les Veus de Reus i Sopa de Peix. 
Degustació de rom cremat per a tothom. 
 
22.00 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major, amb Sorigen, Dr. Prats i Jazzwoman. 
 
 
DISSABTE 25 
A partir de les 10.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Sant Pere Solidari. Jornada familiar i festiva en favor de l’AFANOC i de 
la Casa dels Xuklis. Tallers per a infants, visita d’elements festius, vermut solidari, Banc de Sang i marxandatge de 
l’AFANOC. 
 
10.30 h, al GAUDÍ CENTRE, visita «Ho saps tot de Gaudí?». Els elements expositius serviran de suport i fil conductor per 
transmetre al visitant sensacions o aspectes més vivencials i sensorials de la figura d’Antoni Gaudí, fent referència a la 
seva infantesa, amics de joventut i altres aspectes de la personalitat i la seva obra. Activitat per a públic general, gratuïta 
amb reserva prèvia d’entrades a www.reusturisme.cat. 
 
11.00 h, des de l’ESTACIÓ ENOLÒGICA, ruta del Modernisme «Reus 1900». Visita per conèixer i sentir d’una manera 
participativa i lúdica les façanes modernistes més emblemàtiques i el batec de la ciutat on va néixer Gaudí. Activitat 
gratuïta amb reserva prèvia d’entrades a www.reusturisme.cat. 
 
11.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, vermut electrònic. Organitza: diversos establiment d’hostaleria d’El Pallol. 
 
12.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, TRONADA, enguany de manera excepcional es dispararan dues tronades extraordi-
nàries amb motiu dels dos darrers anys de pandèmia. 
 
13.00 h, a LA PALMA, concert vermut amb Romaní, el projecte de solista de l'acordionista diatònic Pere Romaní. Ens 
presenta Harmònic, el seu primer CD de la carrera en solitari, integrat al 100% per composicions pròpies, de ball folk. 
L'acompanyaran Héctor Beberide (cordes), Joan Tomàs (contrabaix) i Marc Vall (percussió). 
 
13.30 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Sant Pere Solidari. Gran Rifa Solidària. Compra el teu tiquet per col·laborar amb 
l’AFANOC i la Casa dels Xuklis i opta a guanyar algun dels increïbles regals cedits pels comerços i empreses del territori. 
Tot el que es recapti anirà destinat a l’AFANOC i la Casa del Xuklis. 
 
14.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Sant Pere Solidari. Vermut amb música de DJ. 
 
17.30 h, al GAUDÍ CENTRE, taller de ceràmica «Decora la teva rajola fent servir la trepa. T’animes?». Els edificis 
modernistes de Reus estan plens d’exemples de ceràmica artística i industrial amb motius dissenyats expressament o 
seleccionats amb molta cura. En aquest taller coneixerem la tècnica de la ceràmica en trepa a partir d’un dels motius 
dels edificis modernistes de la ciutat. Taller per a públic familiar. Edat recomanada: de 6 a 12 anys. Activitat gratuïta amb 
reserva prèvia d’entrades a www.reusturisme.cat. 
 
18.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Diada Castellera de Sant Pere, amb els Castellers de la Vila de Gràcia, els Nens del 



Vendrell i els Xiquets de Reus. 
 
De 18.00 a 20.00 h, a la PLAÇA DE SANT PERE, Aixeca el teu gegant. La Colla Gegantera us ofereix la possibilitat de posar-
vos sota un gegant i aixecar-lo. Donatiu d’1 €, que es destinarà a Dol d’Estels. Organitza: Colla Gegantera. 
 
De 18.00 a 20.00 h, a la PLAÇA DE SANT PERE, Dona el teu xumet a la Mulassa! Si ja ets gran i vols deixar el teu xumet 
en bones mans, aprofita-ho i dona’l a la Mulassa. Organitza: Colla Gegantera. 
 
18.30 h, al PARC DE MAS IGLESIAS, espectacle de pallassos per a tots els públics! La Cia. Toc de Gresca ens presenta 
Bãksa, un show on el Sr. Edetii vol fer una festa amb els seus amics i es convertirà en un tutorial d’aventures i desventures 
plenes d’alegria i humor i moltes rialles. 
 
18.30 h, des de la CASA RULL, sortida de la cercavila del Canó de les Festes. Música i canonades que anuncien la festa! 
 
19.00 h, a la PLAÇA DE PRIM, ballada de sardanes de Festa Major amb la Cobla Reus Jove. Organitza: Colla Sardanista Rosa 
de Reus. 
 
19.00 h, des del CARRER DE SANT JOAN i pel centre de la ciutat, cercavila de la Banda de Cornetes i Tambors Verge de 
Misericòrdia. 
 
19.00 h, al GAUDÍ CENTRE, escape room L’Enigma de Takeshi Nazo. Takeshi Nazo, un japonès apassionat de l’obra de 
l’il·lustre arquitecte reusenc Antoni Gaudí, va visitar fa uns mesos Reus i el Gaudí Centre. Abans de marxar, però, va 
deixar una caixa misteriosa amb una nota que deia que qui aconseguís obrir la caixa es podria quedar el tresor del seu 
interior. Fins ara ningú ho ha aconseguit. Qui serà el primer? Activitat per a públic general i joves, amb grups mínims de 
3 persones i màxim de 5. Activitat gratuïta amb reserva prèvia d’entrades a www.reusturisme.cat. 
 
19.00 h, des del CARRER DE MARTÍ NAPOLITÀ, Correbanyes, correbars del Bou, amb el Bou de Tarragona i 
l’acompanyament musical de Bandsonats.   
 
19.00 h, a la PLAÇA D’ANTON BORRELL, concert a càrrec de la Internacional Cobla Orquestra Montgrins. Les seves veus 
us transportaran en l’espai i en el temps tot oferint des d’una selecció de grans èxits de la música fins a un recull dels 
temes més emblemàtics de la música catalana. També hi escoltareu els solistes de l’Orquestra Montgrins, que portaran 
els seus instruments al límit en obres que requereixen un gran virtuosisme interpretatiu. 
 
19.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, versots i parlaments del Ball de Gitanes i del Ball de Pastorets. Representació 
dels parlaments satírics sobre temes actuals, culturals i de la ciutat amb les danses dels respectius balls, també, a la 
RAVAL DE SANTA ANNA i al JARDÍ DE LA CASA RULL. 
 
21.00 h, a LA PALMA, Varietées de Sant Pericu. Bravium Teatre ens ofereix i coordina un espectacle amb diferents 
exhibicions de música, dansa, teatre, màgia, humor, etc., que es barregen en actuacions sorprenents i esbojarrades. 
Espai amb capacitat limitada. Amb la col·laboració de DOP Siurana. 
 
A partir de les 21.30 h, al GAUDÍ CENTRE, visita guiada dinamitzada per La Gata Borda per donar a conèixer la figura 
d’Antoni Gaudí. Activitat gratuïta de 45 minuts, distribuïda per torns, amb reserva prèvia d’entrades a 
www.reusturisme.cat. 
 
22.30 h, a la PLAÇA D’ANTON BORRELL, ball de gala a càrrec de la Internacional Cobla Orquestra Montgrins. Ens oferirà 
una selecció de peces ballables recolzats per uns músics i uns arranjaments de gran qualitat. 
 
22.00 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major, amb Juantxo Skalari & La Rude Band, The Tyets i Arc de Triomf. 
 
23.00 h, a la PLAÇA DE LA FARINERA, Nit de Banyes, amb el grup de música PolyKlyn Band i el DJ Lo Puto Cat. 
 
 
DIUMENGE 26 
ELS CÓSSOS 
De 10.45 a 13.00 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet. Col·laboració d’1,50 €. Organitza: Associació d’Amics del 
Ferrocarril de Reus. 
 



11.00 h, a la PLAÇA DEL CASTELL, ball complet i parlaments del Ball de Marcos Vicente, el Ball de Gitanes petit i el Ball de 
Pastorets petit. Seguidament, cercavila. 
 
12.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, TRONADA, enguany de manera excepcional es dispararan dues tronades extraordinàries 
amb motiu dels dos darrers anys de pandèmia. 
 
12.00 h, a l’ESTACIÓ ENOLÒGICA, visita i maridatge. Una visita per conèixer la història de l’Estació Enològica, descobrir el seu 
valor arquitectònic com a edifici modernista i saber per quin motiu Reus és la capital del vermut. Activitat maridada amb 
productes del territori vinculats a la ciutat: vi de DO de proximitat, avellana DO Reus, oli DOP Siurana i vermut de Reus. 
 
12.15 h, a la PLAÇA DE LA FARINERA, ball complet i parlaments del Ball de Marcos Vicente, el Ball de Gitanes petit i el Ball de 
Pastorets petit. 
 
13.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb Carles Belda i el conjunt Badabadoc, grup de versions que 
interpreta amb un estil caribeny clàssics del pop, el rock, la cançó i la música tradicional catalana amb l’objectiu de fer-
ho passar bé al públic. 
 
17.00 h, al REFUGI RESTAURANT GALLISÀ, sessió en directe amb John C. Burris & Llambrik de l’Electro-vermut de Reus. 
Organitza: Refugi Restaurant Gallisà. 
 
18.30 h, al PARC DE MAS IGLESIAS, concert espectacle de Cat Rock en Família amb la mestra i contacontes Rat Cebrián: 
Lolo, on ets? Cançons en català de totes les èpoques que acompanyen una història bonica per als més petits de casa. 
Uns pares que van curts de son, un pet encuriosit i decidit, un sol que esberla les pedres i uns crancs que fan pessigolles 
pensant-se que fan pessics… amb cançons d'Els Pets, Manel, Lax'n'Busto, La Trinca, Els Catarres, Sau i Doctor Prats. 
 
18.30 h, a la PLAÇA DE DAVID CONSTANTÍ, representació del Ball parlat satíric de Dames i Vells.   
 
19.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, els Cóssos, 13è torneig de jocs tradicionals entre equips dels elements festius de la 
ciutat. Els jocs que formaran part de la competició són les bitlles, les curses de sacs, les carreres de cintes i el pal ensabonat. 
D’aquesta manera, Reus recupera i crea les curses o cóssos, un dels actes més característics que havia tingut la Festa Major 
de Sant Pere durant el segle XIX. 
 
19.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 60è Concurs de Colles Sardanistes. Enguany puntuable per al Campionat de Catalunya 
de Colles Grans i per al Campionat Territorial de Colles Alevins, Infantils, Juvenils, Veterans i Grans. Al final, sardanes per al 
públic. Organitza i coordina: Patronat Sardanista de Reus, amb l’actuació de la Cobla Reus Jove. 
 
19.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, representació de Quasi òpera, una coproducció de la Federació d’Ateneus de Catalunya i 
la Companyia Il·luminati. 
 
19.15 h, a la PLAÇA DE SANT MIQUEL, representació del Ball parlat satíric de Dames i Vells. 
 
20.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, representació del Ball parlat satíric de Dames i Vells. 
 
20.00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, concert del cicle d’orgue a càrrec d’Elisenda Pujals (soprano) i Marc Torres (orgue 
positiu). 
 
20.45 h, al CARRER DEL VIDRE, representació del Ball parlat satíric de Dames i Vells. 
 
21.00 h, a LA PALMA, Varietées de Sant Pericu. Bravium Teatre ens ofereix i coordina un espectacle amb diferents 
exhibicions de música, dansa, teatre, màgia, humor, etc., que es barregen en actuacions sorprenents i esbojarrades. 
Espai amb capacitat limitada. Amb la col·laboració de DOP Siurana. 
 
22.30 h, a la PLAÇA D’ANTON BORRELL, humor, ball, màgia i música a La Revista 2022, amb La vacuna del riure. Un 
espectacle amb les actuacions del Mag Pere Rafat, l’humorista i showwoman Maika i el ballet The Little Night Cabaret. 
 
22.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, concert a càrrec la Banda de Fer l’Índiu i la Banda Simfònica de Reus, com a preàmbul 
de La Nit de Fer l’Índiu. 
 
23.30 h, des de l’AJUNTAMENT, inici de la cercavila de La Nit de Fer l’Índiu. L’Àliga i els gegants Indis pujaran en cercavila 



fins al Campanaret per recollir l’element convidat d’aquest any, el Cos de Bastoners de l’Orfeó Reusenc, amb motiu del 
seu seixantè aniversari. Recorregut: plaça del Mercadal, carrer de Monterols, plaça de Prim, carrer de Llovera, 
Campanaret, carrer de Llovera, plaça de Prim, carrer de Monterols i plaça del Mercadal. Organitza: Colla Gegantera i 
CRAC. 
 
A continuació, a la PLAÇA DEL MERCADAL, per acabar la Nit de Fer l’Índiu, concert a càrrec de Joan Garriga i el Mariatxi 
Galàctic. 
 
 
DILLUNS 27 
LA FESTA MAJOR PETITA 
De 10.30 a 13.30 h, al PARC DE MAS IGLESIAS, parada de jocs de fusta de la companyia Tombs Creatius amb Colors de 
Monstre. El joc per crear experiències col·lectives que ens converteixen a tothom en infants. Imaginació d’universos 
onírics i el talent artístic de l’il·lustrador Carles Porta, ens proposa una col·lecció que va més enllà dels jocs de fusta: els 
objectes són escultures que expressen, l’art combinat amb l’artesania obre la porta a tot un món imaginari que alhora 
de jugar, fa somiar. 
 
13.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, emissió en directe del programa Vostè primer, de RAC1, amb Marc Giró, un programa 
ple d’humor, cultura, actualitat i irreverència. 
 
13.00 h, a LA PALMA, concert vermut amb FanFarra, amb l’espectacle Fem farra. Preocupats per la poca quantitat de 
fanfares que toquin en català, aquesta tropa s’ha proposat fer sonar els grans èxits de la nostra música d’una manera 
fresca i festiva. Amb "El Patumaire", "El meu avi" o l’última cançó de moda, juguen a fer-nos ballar, cantar i, per què no, 
fer un beure amb els amics o amb qui acabis de conèixer. 
 
De 17.00 a 20.00 h, al PARC DE MAS IGLESIAS, parada de jocs de fusta de la companyia Tombs Creatius amb Colors de 
Monstre. Una col·lecció que va més enllà dels jocs de fusta: els objectes són escultures que expressen, l’art combinat 
amb l’artesania obre la porta a tot un món imaginari que alhora de jugar, fa somiar. 
 
17.00 h, a la PLAÇA DEL BALUARD, Festa Major Sense Cotxets, fins a les 22.30 h. 
 
18.00 h, des del CAMPANAR, Toc de la Festa Major Petita per anunciar la sortida del Seguici Petit, a càrrec dels Ràngers 
i Noies Guia dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i Misericòrdia, campaners de la ciutat. 
 
Al mateix temps, des de l’AJUNTAMENT, inici de la cercavila del Seguici Petit, amb la participació del Ball de Diables 
Infantil, el Drac petit, la Cucafera, el Basilisc petit, el Lleó petit, els nanos petits, la Mulassa petita, els Vitxets, Moros i 
Indis petits, el Ball de Marcos Vicente, el Ball de Pastorets petit, el Ball de Cercolets petit, el Ball de Bastonets de l’Esbart 
Santa Llúcia, el Ball de Prims petit, el Ball de Valencians petit, el Ball de Mossèn Joan de Vic petit, el Ball de Gitanes petit, 
l’Escola de Bastons de l’Orfeó Reusenc, la Canalla dels Xiquets de Reus, l’Àliga petita i la Banda de Música del Pare 
Manyanet. 
 
Recorregut: plaça del Mercadal, carrer Major, plaça de Sant Pere, carrer de les Peixateries Velles, carrer de l’Hospital, 
carrer de la Presó, plaça de la Farinera, carrer de Santa Anna, raval de Santa Anna, plaça de Prim, carrer de Monterols i 
plaça del Mercadal. 
 
18.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, berenar popular, gentilesa de Borges. Oganitza: Borges. 
 
19.00 h, al balcó de la CASA RULL, penjada de la bandera de l’arc de Sant Martí amb motiu del Dia per l’Alliberament de 
Lesbianes, Gais, Homes i Dones Transsexuals i Bisexuals. A continuació, al JARDÍ DE LA CASA RULL, lectura del manifest i 
actuació musical. Organitza: H2O Col·lectiu, LGTB del Camp de Tarragona i el punt d'atenció de la diversitat sexual de 
Reus. 
 
19.00 h, al CARRER DE LA FONT, Ruta de les Bruixes a Reus. Ruta teatralitzada al voltant de Joan Malet, un letal caçador de 
bruixes que va actuar a Reus l’any 1548. Preu: 3,5 €, reserva prèvia a https://anseducacio.cat/reserva-ruta. 
 
19.30 h, a la PLAÇA DE DAVID CONSTANTÍ, representació del Ball parlat satíric de Dames i Vells. 
 
20.15 h, al CARRER DE SANT MIQUEL, representació del Ball parlat satíric de Dames i Vells. 
 



20.15 h, al CARRER DE LA FONT, Ruta de les Bruixes a Reus. Ruta teatralitzada al voltant de Joan Malet, un letal caçador de 
bruixes que va actuar a Reus l’any 1548. Preu: 3,5 €, reserva prèvia a https://anseducacio.cat/reserva-ruta. 
 
21.00 h, al CARRER DE MARTÍ NAPOLITÀ, representació del Ball parlat satíric de Dames i Vells. 
 
21.00 h, a LA PALMA, Varietées de Sant Pericu. Bravium Teatre ens ofereix i coordina un espectacle amb diferents 
exhibicions de música, dansa, teatre, màgia, humor, etc., que es barregen en actuacions sorprenents i esbojarrades. 
Espai amb capacitat limitada. Amb la col·laboració de DOP Siurana. 
 
21.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, mostra de dansa a càrrec de les escoles que formen la Coordinadora de Dansa de 
Reus: Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis, Escola de Dansa del Centre de Lectura i Escola de Dansa Núria Díez. 
 
21.30 h, a la PLAÇA D’ANTON BORRELL, sopar popular de bou i arròs, el plat tradicional de la Festa Major, i a les 22.30 
h, ball de revetlla a càrrec de la Reus Big Band. Organitza: el Bou de Reus, amb la col·laboració de Casa Borrull, Fruites i 
Verdures Cal Pere, Forn Sistaré i Arròs Montsià. 
 
21.45 h, al CARRER DEL VIDRE, representació del Ball parlat satíric de Dames i Vells. 
 
22.00 h, al PARC DE LA FESTA, concert amb Lildami i Lágrimas de Sangre. Lildami, amb missatges allunyats de les drogues 
i el sexisme i una trajectòria intensa, s’ha convertit en el portaveu de la música urbana cantada en català. Lágrimas de 
Sangre és un dels grups de rap líders en l’àmbit nacional i referents en l'escena hip hop, amb més d’una dècada actuant 
amb el seu estil inclassificable i una posada en escena explosiva. Preu: 15 euros 
 
23.00 h, al FOSSAR VELL, als peus del campanar. El Tomet de Sant Ganxet. Un espectacle ple de sorpreses que acabarà 
amb un ball de gralles amb el grup Les Antines, DJ Ceba i DJ Guapa i Calvo. Organitza: Tronats de Reus. 
 
 
DIMARTS 28 
LA VIGÍLIA / LES COMPLETES 
9.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa, a càrrec dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i Misericòrdia. 
 
9.00 h, des de l’AJUNTAMENT, sortida de la cercavila dels gegants, la Mulassa, els nanos i l’Àliga per recórrer els carrers 
i places de la ciutat. 
 
12.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa, que ens anuncia la vigília de la festivitat. 
 
13.00 h, a LA PALMA, concert vermut amb la Banda de la Festa Major. Versions de les peces musicals del nostre seguici 
portades a l’escenari amb una orquestra de músics locals i una posada en escena original i despreocupada. 
 
17.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa. 
 
17.00 h, des de l’AJUNTAMENT, cercavila dels gegants, els nanos i l’Àliga. 
 
De 18.00 a 24.00 h, a la PLAÇA DEL BALUARD, Festa Major Sense Cotxets. 
 
18.00 h, pels CARRERS DE NUCLI ANTIC, cercavila del Lleó. 
 
19.00 h, al CARRER D’EN VILAR, Ruta del Carrasclet. Ruta per descobrir els espais de Reus del 1714 i els personatges més 
importants del Reus modern. Preu: 3,5 €, reserva prèvia a https://anseducacio.cat/reserva-ruta. 
 
20.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, el Seguici Festiu de la ciutat amb el Ball de Diables, el Ball de Pere Joan Barceló, la 
Víbria, el Drac, el Basilisc, el Lleó, els nanos, la Mulassa, els gegants, el Carrasclet, el Ball de Sederes, el Ball de Pastorets, 
el Ball de Galeres, el Ball de Cavallets, el Ball de Cercolets, el Ball de Prims, el Ball de Valencians, el Ball de Bastons de 
l’Esbart Santa Llúcia, el Ball de Mossèn Joan de Vic, el Ball de Gitanes, el Cos de Bastoners de l’Orfeó Reusenc, els Xiquets 
de Reus i l’Àliga, ens oferiran els seus balls, danses i castells. 
 
20.15 h, al CARRER D’EN VILAR, Ruta del Carrasclet. Ruta per descobrir els espais de Reus del 1714 i els personatges més 
importants del Reus modern. Preu: 3,5 €, reserva prèvia a https://anseducacio.cat/reserva-ruta. 
 



20.15 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, inici de l’anada a Completes del Seguici Festiu. 
 
Simultàniament, des del CAMPANAR, Toc General de Festa. 
 
20.45 h, a la PORTA DE L’AJUNTAMENT, ball solemne curt de l’Àliga com a salutació a les autoritats. 
 
21.00 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, anada a Completes de la Corporació Municipal amb el convidat d’honor de la 
Festa Major. També hi són convidats els alcaldes i el president del Consell Comarcal del Baix Camp, precedits per la 
Bandera de la Ciutat, els macers i els guardadors de la Tronada, amb l’acompanyament musical de la Banda Simfònica 
de Reus. 
 
21.15 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, Solemne Ofici de Completes, l’homilia anirà a càrrec de Mn. Francisco Giménez 
Porcuna, adscrit a la prioral de Sant Pere anteriorment, i a Reus, va ser rector de la parròquia de Sant Francesc, entre 
altres parròquies de l’arquebisbat. Presidirà el prior amb l’antiga capa pluvial, peça reservada per a aquest acte, confec-
cionada i regalada a la Prioral durant la primera meitat del s. XX per Marià Fortuny Madrazo, fill de l’il·lustre pintor 
reusenc Marià Fortuny. Obertura de l’arca de l’altar major, on es guarda durant tot l’any el bust reliquiari de la imatge de 
Sant Pere, amb tres panys. Les claus que obren l’urna, les guarden el prior, l’alcalde i un dels preveres de l’Arxiprestat. 
Antigament, era custodiada pel síndic de la Comunitat de Preveres. Durant la celebració es podran escoltar els “Goigs de 
Sant Pere”, amb l’acompanyament musical de l’orgue de la prioral a càrrec de Josep Enric Peris i Vidal. 
 
Tot seguit, Toc General de Festa, tornada del seguici i tradicional pilar caminant de la colla castellera dels Xiquets de 
Reus, des de la prioral fins a la porta de l’Ajuntament. La festa continuarà amb les ballades dels gegants i del bestiari. 
 
Quan finalitzin les ballades, l’alcalde, des del balcó de l’Ajuntament, mostrarà un mocador blanc per indicar l’encesa de 
la TRONADA. A continuació, tindrà lloc un castell de focs plantat al mig de la plaça, que recupera la forma dels 
espectacles pirotècnics del passat, més artesanals i de proximitat, amb jardineres als fanals, rodes, focs fixos i giratoris, 
i altres artificis. Un singular espectacle que tindrà acompanyament musical en viu per retrobar un costum antic propi de 
les festes i solemnitats més importants. 
 
Un cop acabada l’anada a Completes, sopar popular, ofert conjuntament pels Xiquets de Reus i el Casal Despertaferro, al 
carrer de Rosich i al carrer de Martí Napolità. El sopar consistirà en una fideuà. Venda de tiquets al bar 3d9 i a la Taverna 
Despertaferro. 
 
23.00 h, a la PLAÇA D’ANTON BORRELL, gran revetlla de Sant Pere amb el concert de Los Diablos, per continuar amb el 
ball de l’Orquestra Metropol. Una nit màgica amb aquestes dues formacions que iniciaran Los Diablos, una de les 
formacions més populars de música dels anys setanta, que destaca pels seus èxits i per la llarga vida musical. El grup 
català va començar cantant cançons de moda, l’èxit els va arribar amb la popularitat de la cançó Un rayo de sol, que va 
marcar la línia musical desenfrenada del grup. Seguidament serà el torn de la reusenca Orquestra Metropol, una de les 
grans formacions del país amb un repertori atrevit, una qualitat musical excel·lent. 
 
24.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, revetlla jove amb Canya d’Or, Seguirem i la Ghetto Orchestra. Els reusencs Canya 
d’Or, una de les formacions de grallers més capdavanteres del país, portarà la seva proposta de versions de grans clàssics 
i de la música més actual. Seguirem, el grup tribut d’Obrint Pas, farà ressonar les cançons de la formació valenciana, i la 
reusenca Ghetto Orchestra, que celebra enguany el 10è aniversari, tancarà una nit de revetlla per no parar de ballar! 
 
24.00 h, a LA PALMA, 30a Nit de Marxa. 
 
24.00 h, al PASSEIG DE MATA, revetlla Go Fabri Open Air Festival Sant Pere 2022. Organitza: La Fàbrica i Bella Itàlia da 
Gino. 
 
24.00 h, a la PLAÇA DEL TEATRE, revetlla dels anys 80 i 90 amb el DJ Juanjo Odena de la Discoteca Parchís i el DJ Llambrik 
de l’Electro-vermut de Reus. Organitza: Associació Vermut i Rialles. 
 
 
DIMECRES 29 
SANT PERE 
7.00 h, pel NUCLI ANTIC, matinades tronades, a càrrec de membres i tabalers del Ball de Diables. 
 
7.30 h, des de DIVERSOS BARRIS DE LA CIUTAT, tradicionals matinades, a càrrec dels grups de grallers de la ciutat, que es 



dirigiran cap als carrers del nucli antic. 
 
8.00 h, matinades galejades del Ball de Pere Joan Barceló. 
 
8.00 h, pel NUCLI ANTIC, matinades amb la Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia. 
 
8.00 h, a DIFERENTS ESTABLIMENTS, esmorzars de forquilla. Enguany, després de la revetlla i per encarar el dia de Sant 
Pere amb força, podreu anar a esmorzar als següents establiments, entre d’altres: 3de9, Bar Americà, Bar Cafeteria Els 
Pagesos, Bar Bon Mar, Mesón del Roser, Casa Coder i Restaurant 158. 
 
9.00 h, des de l’AJUNTAMENT, 29 avisos pirotècnics per despertar Reus. 
 
9.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa i des de l’AJUNTAMENT sortida dels gegants per recórrer els carrers i les places de 
la ciutat. 
 
De 9.30 a 14.00 h, la PRIORAL DE SANT PERE restarà oberta per a la veneració, devoció i pregària del bust reliquiari de 
Sant Pere, llevat de les hores de culte. 
 
A les 10.00 i a les 12.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, celebració de la missa. 
 
10.20 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, actuació de la Banda de Cornetes i Tambors Verge de Misericòrdia. 
 
11.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, TRONADA i actuació de lluïment dels grups festius de la ciutat. Prèviament a l’actuació 
de lluïment del seguici, podrem gaudir del Bou enflocat i els seus tabalers, una antiga tradició de Reus i de diversos punts 
d’Europa que consisteix en guarnir un bou amb flors i cintes amb motiu d’una festa assenyalada. Col·labora: Flors Cort. 
 
13.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, quan finalitzi el seguici, exhibició castellera a càrrec dels Xiquets de Reus. Els de la 
camisa avellana volen fer, un any més, la seva millor actuació en solitari i portaran a plaça el tradicional pilar al balcó. L’ajuda 
de tota la ciutat serà benvinguda per fer realitat els castells de la colla. 
 
17.30 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa i anada a l’Ofici de les autoritats municipals en corporació, acompanyades 
dels grups festius de la ciutat. 
 
De 18.00 a 24.00 h, a la PLAÇA DEL BALUARD, Festa Major Sense Cotxets. 
 
18.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, solemne missa concelebrada, presidida pel prior Mn. Joan Anton Cedó, assistit 
pels preveres de l’Arxiprestat, amb l’acompanyament musical de l’Orfeó Reusenc, la coral l’Encís i l’orgue de la prioral. 
Quan la imatge de Sant Pere surti per la porta de la prioral, l’Àliga farà el seu ball solemne curt. 
 
18.45 h, des del FOSSAR VELL, arrencada del seguici dels grups festius de la ciutat. 
 
19.30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, inici de la PROFESSÓ SOLEMNE, amb la creu i els cirials, la capella de cantors, el 
bust reliquiari de Sant Pere sota tàlem, vicaris, rectors, prior i arquebisbe, els Ministrers de la Ciutat, la Bandera de Reus, 
els macers, les autoritats, la Guàrdia Urbana de gran gala i, tancant la professó, la Banda Simfònica de Reus. Quan el 
reliquiari de Sant Pere iniciï la baixada del Fossar Vell, repic de les campanes amb el Toc General de Festa i avisos 
pirotècnics. Quan la imatge de Sant Pere arribi a la plaça del Mercadal, espectacular ballada de tots els grups festius. 
Quan la imatge se situï al davant de l’Ajuntament, esclatarà la darrera TRONADA de la Festa Major. 
 
A continuació, la imatge de Sant Pere es dirigirà cap a la prioral i, quan arribi a la porta, gran esclat de festa i tronada 
aèria. Un cop la imatge torni a l’urna de l’altar major de la prioral, es procedirà a guardar-la amb les tres claus que 
custodien l’alcalde, el prior i, antigament, el síndic de la Comunitat de Preveres, fins a l’any vinent. 
 
En acabar, tornada festiva a la PLAÇA DEL MERCADAL. Últimes ballades, encesa de la Víbria i el Drac i carretillada de 
Sant Pere a càrrec del Ball de Diables, que posarà punt final a la festa de Sant Pere d’enguany. 
 
23.30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, concert amb Plombiers i Fundación Tony Manero. 
 
 
DIJOUS 30 



19.00 h, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE LECTURA, conferència «Llibres que han marcat el món d’avui»: A la 
recerca del temps perdut, a càrrec de Valèria Gaillard, traductora. 
 
 
DISSABTE 2 DE JULIOL 
De 16.00 a 20.00 h, al TEATRE BARTRINA, TEDxReus 2022 «I ara... Què?». TEDxReus és la llicència TEDx per organitzar 
esdeveniments TED (Tecnologia, Entreteniment i Disseny) a la ciutat de Reus. L’objectiu dels esdeveniments TEDxReus és 
promoure la connexió, la reflexió i el debat entre els ponents i el públic, fomentant el canvi i la innovació a la ciutat. 
 
19.30 h, des de la CASA RULL, animació de carrer #PLATGING_REUS. Un grup de persones reivindiquen, a mode de 
manifestació, que torni la platja a Reus. Es dirigiran a la plaça del Mercadal, on hi haurà petites actuacions i finalment es llegirà 
el manifest. #PLATGING_REUS. Organitza: Teatre Estable del Baix Camp - TEBAC. 
 
22.00 h, a la PLAÇA DE LA PATACADA, espectacle del Cos de Bastoners de l’Orfeó Reusenc per la celebració del seu 60è 
aniversari, que ens portarà a viatjar de la tradició a la innovació tot fusionant diferents arts: música en directe, ball de bastons 
i audiovisual. 
 
 
ALTRES ACTIVITATS 
 
18, 25 i 29 de juny, a les 11.00 i a les 12.30 h 
Ruta Cultural de la Boca de la Mina 
Des del passeig de la Boca de la Mina, ruta teatralitzada que convida a resseguir l’aportació de les dones en la construcció 
de la ciutat. Ruta gratuïta amb reserva prèvia a https://anseducacio.cat/reserva-ruta.   
 
De l’1 de juny al 30 de setembre 
Visites al Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere Mata. 
De dilluns a diumenge, d'11.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.30 h. Diumenges i festius d’11.00 a 14.00 h. Descobreix una de 
les obres més importants del modernisme europeu, que data del 1897, obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. 
Activitat de pagament amb reserva prèvia d’entrades a www.reusturisme.cat. 
 
De l’1 de juny al 30 de setembre 
Gaudí Centre, viu una experiència genial 
De dilluns a dissabte laborables, de 10.00 a 20.00 h, i diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h. Situat al centre històric i 
comercial de Reus, el Gaudí Centre és un espai d'interpretació modern que ofereix la possibilitat de descobrir, de manera 
interactiva, els secrets de l’obra i la vida del genial arquitecte. Activitat de pagament amb reserva prèvia d’entrades a 
www.reusturisme.cat. 
 
De l’1 de juny al 30 de setembre 
Visites lliures a la Casa del Vermut i del Vi, ubicada a l’Estació Enològica. 
Divendres i dissabtes laborables, d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00 h. Diumenges i festius, d’11.00 a 14.00 h. Coneix la 
Casa del Vermut i el Vi, un nou centre d’inspiració enoturística ubicat a la planta baixa de l’Estació Enològica (pg. de 
Sunyer 4-6). Activitat gratuïta amb reserva prèvia d’entrades a www.reusturisme.cat. 
 
De dilluns a divendres (11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00 h), dissabtes (11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00 i 19.00 h) i diumenge (11.00, 12.00, 13.00 i 14.00 h) 
Visites guiades a la Casa Navàs 
Descobreix l’única casa modernista d’Europa que conserva el seu interior original de la mà d’un guia especialitzat. Durada: 
60 minuts. Preu: 10 / 8 € 
 
Dissabtes i diumenges a les 12.00 i 13.00 h 
Visites guiades i tast de vermut a la Casa Navàs 
L’activitat inclou la visita guiada per l’interior de la casa i una degustació de Vermuts Miró. Durada: 90 minuts. Preu: 15 
€ 
 
Dissabtes 25 de juny (10.30 i 11.45) i 1 de juliol (17.15 i 18.30 h) 
Visita guiada i taller infantil: 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. Durada: 90 minuts. Preu: 11 €. Públic familiar: edat 



recomanada infant entre 4 i 8 anys 
 
Diumenge 12 i dimarts 21 de juny (10.00 i 11.00 h) i dilluns 27 de juny (20 .00 h) 
Visita teatralitzada a la Casa Navàs 
Les visites teatralitzades situen l’espectador a començament dels anys 40, l’encarregat de la botiga i el cap d’obres 
portaran als visitants per racons de la casa que generalment no es visiten. Durada: 60 minuts. Preu: 17 € 
 

EXPOSICIONS 
De l’1 al 15 de juny 
Sala Central de la Biblioteca Xavier Amorós 
Exposició dels treballs d’alumnes de pintura de l’Associació de Veïns Harmonia del Carme 
 
Del 4 al 18 de juny 
Sala Quatre. Museu d’Art i Història de Reus. 
«L’altre Tapiró al Museu» 
 
Fins al 5 de juny 
Biblioteca Central Xavier Amorós i Biblioteca Pere Anguera 
Exposició bibliogràfica sobre diversitat amb motiu de la Setmana de la Natura 
 
Del 10 al 30 de juny 
A la Sala Central de la Biblioteca Central Xavier Amorós 
Exposició de l’Associació de Veïns del Barri Fortuny 
 
Del 16 al 30 de juny 
A la Sala Central de la Biblioteca Central Xavier Amorós 
Exposició fotogràfica de la Colla Sardanista Rosa de Reus 
 
Fins al 23 de juliol 
Cal Massó (de 17.00 a 21.00 h) 
«Orígens. ISEA 2022» 
 
Del 21 de juny al 15 de juliol 
Sala Infantil de la Biblioteca Pere Anguera 
Exposició amb motiu dels 60 anys de la revista Cavall Fort 
 
Del 13 al 26 de juny 
Vestíbul del Centre de Lectura 
«Gabriel Ferrater i Soler (Reus 1922 - Sant Cugat del Vallès 1972): poeta, crític, traductor i lingüista» 
Exposició dins els actes de l’Any Gabriel Ferrater 
 
Del 16 al 30 de juny 
Biblioteca Central Xavier Amorós 
“Que venen els Indios” 
Exposició fotogràfica amb imatges de l’arxiu de l’entitat. 
Org. Colla Sardanista de Reus 
 
Fins al 23 de juliol (dimarts i dijous, de 10.00 a 13.00 h) 
Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR) 
«Nil blanc», d’Anna María Robles 
«Misticisme Copte», de Cristina Garzone 
 
Fins a l’1 d’octubre 
Museu Arqueològic Salvador Vilaseca (MASV) 
“El Trípode. Del pictorialisme a l’evolució personal. Borràs, Cuadrada i Prunera” 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
El menjar de les festes 
BOU I ARRÒS 
 
Recepta per a 4 persones: 
 
Ingredients: 700 g de jarret de bou o de vedella a daus, 2 cebes, 2 pastanagues, 1 tomaca petita, 1 cabeça d’alls, 2 fulles 
de llorer, 2 culleradetes d’herbes seques: orenga, sajolida, farigola, sàlvia, 1 polsim de canyella, 20 g de farina, 100 cc de 
vi ranci, oli, sal, pebre, 300 g d’arròs, sal, oli i les mateixes herbes de la carn. 
 
Preparació: Enrossiu la carn amb oli fins que faci crosta. Afegiu-hi una juliana de cebes i pastanagues i deixeu que agafi 
color. Poseu-hi la cabeça d’alls, la tomaca ratllada i les herbes. Quan la tomaca estigui integrada al sofregit, tireu-hi la 
canyella i la farina i remeneu per repartir-la bé. Immediatament, afegiu-hi el vi ranci i deixeu-li fer un bull. Seguidament, 
mig cobriu-ho d’aigua i tapeu la cassola. Feu-ho coure a foc lent fins que la carn sigui tova, unes dues hores, depenent 
de la qualitat de la carn. Si, en acabar, hi ha massa suc, poseu el foc ben fort fins que es vegi lluent i acaramel·lat. 
 
Bulliu l’arròs amb aigua i sal. Escorreu-lo, passeu-lo per aigua freda i condimenteu-lo amb oli i herbes. Acompanyeu el 
plat amb aquest arròs. 
 
“A Reus per Sant Pere, bou i arròs” 
Aquesta és una frase recollida per diversos autors folkloristes, però poc sentida actualment. L’etnògraf Ramon Violant i 
Simorra, a Etnografia de Reus i la seva comarca, ens diu literalment: "Al matí es tenia un plat a taula amb avellanes 
torrades i coca per convidar els visitants a la casa. El dinar clàssic era el bou i arròs. Això és, arròs a la cassola per primer 
plat i bou rostit per entrant." Altres fonts consultades diuen que el bou i arròs era una menja que es repartia de franc a 
tots aquells que n’anaven a buscar a la Casa de la Vila. 
 
Des del punt de vista actual i tenint en compte les tradicions gastronòmiques, no només de Reus sinó de les nostres 
comarques, el bou rostit era i és un plat de festa major. Molts hem vist com en diades especials apareixia a la taula allò 
que anomenem tall rodó rostit a la cassola, amb ceba, alls, en algunes ocasions tomaca, herbes i vi ranci. D’altra banda, 
podem dir que les persones més grans encara anomenen bou a la carn, que ara acostuma a ser de vedella. Pel que fa a 
l’arròs, és sabut per tothom que sempre ha estat un plat de reunió, un plat per compartir. 
 
La recepta que es proposa és fidel a la tradició quant a ingredients, però en forma d’estofat, és a dir, en lloc del tall sencer, 
es talla a daus, ja que és més repartidor. S’hi inclou l’arròs com a acompanyament per obtenir un plat complet. 
 
Que provi el nostre bou i arròs. Bona Festa Major! 
Mariona Quadrada 
 
On menjar bou i arròs? 
Enguany el plat tradicional de la Festa Major, el bou i arròs, es podrà degustar als menús diaris de dinar o sopar dels 
establiments següents: 
 
3 d 9, c. de Rosich, 4. Tel. 977 34 44 70 
Bar Americà, raval de Robuster, 40. Tel. 977 754 144 
Bar Bon Mar, raval de Jesús, 18. Tel. 977 773 437 
Campus, c. de Sant Llorenç, 11. Tel. 977 319 553 



L’Absis, c. de la Mar, 30-32. Tel. 977 342 992 
Restaurant 158, av. dels Països Catalans, 158. Tel. 977 316 416 
Taverna Despertaferro, c. de Martí Napolità, 7. Tel. 977 323 280 
Bar Cafeteria Els Pagesos, raval de Robuster. 34. Tel. 647 823 682 
 
 
 
PER BEURE... 
El Masclet, la beguda de les festes 
La beguda de la Festa Major de Reus, el Masclet: un combinat a parts iguals de Fantasia de fruites i vermut Miró de Reus, 
tot i que sempre està obert al toc personal de cadascú. Aquesta beguda s’assaboreix especialment en la Cercavila del 
Masclet i en diferents establiments durant tots els dies de la festa. 
 
 
El Seguici Festiu i els acompanyament 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 
El Lleó, amb Metralla 
Els nanos, amb Ganxets, grallers del Baix Camp 
La Mulassa, amb Les Antines 
Els gegants, amb els grallers Xalocs 
El Carrasclet, amb el grup de grallers Filbertons 
El Ball de Sederes, amb La Patuleia 
El Ball de Pastorets, amb la mitja cobla 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 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 de l’Aula de Sons 
Els Xiquets de Reus, amb els grallers de la colla 
L’Àliga, amb la Cobla Reus Jove 
La imatge de Sant Pere, amb la Capella de Cantors de la Reial Congregació de la Puríssima Sang 
El tàlem de Sant Pere, a càrrec dels Cavallers del Sant Sepulcre de la Reial Congregació de la Puríssima Sang 
El seguici religiós, amb els Ministrers de la Ciutat (Barcelona) 
Les autoritats, amb la Banda Simfònica de Reus 
El pregó i la crida a la festa, amb els Ministrers de Reus 
El Ball de Dames i Vells, amb la rondalla de la colla 
Els Bous de Foc, amb els tabalers de la colla 
 
El Seguici Petit i els acompanyament musicals: 
Obriran el Seguici Petit els músics de l’Aula de Sons de Reus 
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 els grallers Xarrups 
El Lleó petit, amb els grallers A3sons 
Els Nanos petits, amb Ganxets, grallers del Baix Camp 
La Mulassa petita, amb Les Antines 
Els Vitxets, els Moros i els Indis petits, amb els grallers Xalocs 
El Ball de Marcos Vicente, amb els flabiolaries de l’Aula de Sons 
El Ball de Pastorets petit, amb mitja cobla 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 Tocats pel Grall 
El Ball de Gitanes petit, amb els grallers del Pla del 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 Cobla del Pare Manyanet 
Tancarà el Seguici Petit la Banda Pere Manyanet 
Al balcó de l’Ajuntament farà presència el Consell d’Infants de Reus 
 
 
La Botiga de la Festa Major i punt d’informació 
Situada al Centre Cultural El Castell (plaça del Castell), hi trobareu programes, postals, cartells i tots els productes 
identificatius de la Festa Major de Reus. 
 
Horari: 
Del divendres 17 al dijous 30 de juny, de 17.30 a 20.30 h  
Dies 18, 25, 26, 27, 28 i 29 de juny, també, de 10.30 a 13.30 h 
La resta de l'any podeu trobar els productes de la Festa Major a la botiga situada a la planta baixa de la Casa Rull. 
 
La Botiga de la Festa Major als Mercats! 
Els dies 9 i 10 de juny al Mercat Central, de 10.30 a 13.30, i de 17.00 a 20.00 h 
El dia 15 de juny al Mercat del Carrilet, de 10.30 a 13.30 h 
 
 
Per a més informació: 
010 per a trucades des de Reus 
977 010 010 des de fora de Reus i mòbil 
www.reus.cat 
 
 
FESTA MAJOR SENSE COTXETS 
Aquesta Festa Major, porta els nens i nenes a tots els llocs. 
Si el vostre nen o nena és petit i encara el porteu amb cotxet, teniu la possibilitat de deixar el cotxet els dies 27 (de 17 a 
22.30 h), el 28 i 29 (de 18.00 a 24.00 h) a la plaça del Baluard; així tu i la teva família podreu passejar pels espais més 
concorreguts i no haver de patir per si passeu o no, però tindreu el cotxet a la vora per si l’heu d'utilitzar. Més informació 
a la Botiga de la Festa Major a partir del dia 17 de juny. Gaudir de la festa és responsabilitat de tots. 
 
 
 
 
 
REUS, LLIURE D'ACTITUDS SEXISTES I DISCRIMINATÒRIES 
Sant Pere sense sexisme 
#festessensesexime #SantPeresensesexisme 
 
Recorda, una agressió sexual consisteix en l’ús de violència física i sexual, exercida contra les persones, que està 
determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma per demostrar poder i abusar-ne. 
 
No estic segura és no. 
 
No em toquis és no. 
 
Tinc son és no. 
 
El silenci és no. 
 
Vull estar sola és no. 



 
L'única cosa que vol dir sí és un SÍ. 
 
Si veus o pateixes una agressió i/o discriminació busca qui et pugui ajudar: 
 
Punt Violeta i Multicolor fix a les festes de Barraques els dies 23, 24 i 25 de 00.00 a 06.00 h  
 
O envia un correu a siad@reus.cat o pads@reus.cat o truca al 112 o a l’Oficina d’Atenció a la Víctima 092 
 
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, i no 
tingueu roba estesa o altres elements com 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 a les persones que hi vulgueu participar: 
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 mocador de coll de cotó. 
 
3. Porteu un calçat adequat (esportiu, etc.) i tancat. 
 
4. No demaneu al veïnat que llanci aigua fins que no hagi acabat l’actuació. La pólvora mullada pot tenir efectes 
imprevisibles. 
 
5. No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no destorbeu cap de 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. 
 
 
NO ET PERDIS LA FESTA! Que els teus fills i filles no es perdin! 
Hem dissenyat aquestes 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 
Emergències 112 
Guàrdia Urbana: 092 
Atenció centralitzada: 977 010 010 
 
 
 
Aquest és el programa oficial de la Festa Major de Sant Pere 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 considerés 
convenient, fet que s'anunciaria a les xarxes socials, i en cas que fos possible, als mitjans de comunicació. 



 
Agraïm la col·laboració de totes les persones i entitats que han fet possible la Festa Major de Sant Pere 2022. 
 
Edita: Institut Municipal Reus Cultura 
Cartell de la festa: Marta Roigé 
Disseny de programes: OVNI 
Fotografies: Niepce / Arxiu IMRC 
 
 


