
Festa Major de Sant Pere 2012 
Programa d’actes 
 
 
Divendres 15 
 
18:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, el Xiquet i la Xiqueta, Nanos de Reus, faran el 
lliurament al Campi, mascota de la Federació de les Associacions de Veïns de Reus, i  
presentaran el programa de la Festa Major d’enguany. A partir de les 18:30 h, 
repartiran el programa de la Festa Major amb dos cotxes antics.  
 
19:00 h, a l’ORFEÓ REUSENC, concert a càrrec de la Coral Albada. Estrenen Maite i 
l’havanera Soy de Ejea. Organitzat pel Centro Aragonés El Cachirulo.  
 
20:00 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, presentació del llibre Aforo 
completo. Tutto al completo, d’Òscar Ramírez Dolcet.  
 
20:00 h, a l’ORFEÓ REUSENC, teatre a càrrec del grup de teatre del Centro Aragonés. 
Escenificació de diferents diàlegs de Rafael Mendizábal i dels germans Álvarez 
Quintero. Organitzat pel Centro Aragonés El Cachirulo. 
 
20:00 h, a la sala d’actes Josep Maria Ferrer Camprubí de l’ÒMNIUM BAIX CAMP, acte 
d’homenatge als primers mestres de català per a adults del Baix Camp (1961-1992): 
Ramon Amigó Anglès, Robert Miralles Gutiérrez i seguidors. Aquest acte és organitzat 
per Òmnium Baix Camp, amb motiu del 40è aniversari de l’entitat a Reus i 50è 
aniversari d'Òmnium Cultural. 
 
20:30 h, al CENTRE CÍVIC LLEVANT es farà una projecció cinematogràfica de dues 
pel·lícules guanyadores del Festival Internacional de Cinema de Muntanya i Aventura de 
Torelló 2011, organitzada per l’Associació Excursionista Catalunya de Reus. 
 
Dissabte 16 
 
De 10:00 h a 13:30 h i de 17:00 h a 19:00 h, a la PLAÇA EVARIST FÀBREGAS, tallers de 
Festa Major. Les diferents entitats del Seguici Festiu estaran durant tot el dia preparats 
perquè nens i nenes s’hi acostin i descobreixin les músiques, els balls i les 
indumentàries de cadascun d'ells.  
 
10:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, ruta enigmàtica per la Prioral i el campanar. 
Per a més informació, preu i inscripcions, Còdol Educació al 977 327 362 o a 
codol.educacio@tinet.cat Hi col·laboren: Fundació Privada Reddis, Prioral de Sant Pere 
de Reus, Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, 
Confiteria Padreny i El Barato.  
 
11:00 h, a la biblioteca infantil del CENTRE DE LECTURA, A vibrar, una activitat 
emmarcada al cicle Ciència divertida i adreçada a nens i nenes de 5 a 8 anys. 
 
11:00 h, al MUSEU D’ART I HISTÒRIA, activitat familiar a l’exposició "Pau Casals i 
l’exili". Edats recomanades: a partir de 4 anys. Per a més informació, preu i 
inscripcions, Còdol Educació al 977 327 362 o a codol.educacio@tinet.cat  
 
18:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, el Mercat al Mercadal arriba a la seva 14a 
edició. Fem un salt en el temps i ens traslladem mercat antic que es vivia damunt de 
les pedres del Mercadal, per comprar els productes que ens ofereixen els amics del 
Bravium Teatre, l’Associació de Paradistes del Mercat Central de Reus i l’Associació 
d’Amics del Cavall del Baix Camp. 
 



18:00 h, al TEATRE BARTRINA, 18è Festival de Dansa, titulada Reus, Reddis, Redis, a 
càrrec de l’Escola de Dansa Núria Díez.  
 
19:00 h, a la PLAÇA EVARIST FÀBREGAS, concert de Joan Masdéu ofert pel Passeig 
Comercial El Pallol. En aquest concert, el reusenc actuarà amb la seva banda elèctrica i 
interpretarà els temes del seu darrer treball discogràfic, Casa Murada. 
 
20:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, concert de violí i orgue, a càrrec de Josep 
Maria Manresa Aguiló (violí) i Josep Maria Mas Bonet (orgue) dins el Cicle de concerts 
d’orgue a la Prioral.  
 
20:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, activitat nocturna a la Prioral i el campanar. 
Per a més informació, preu i inscripcions, Còdol Educació al 977 327 362 o a 
codol.educacio@tinet.cat Col·laboren: Fundació Privada Reddis, Prioral de Sant Pere de 
Reus, Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, 
Confiteria Padreny i El Barato.  
 
21:00 h, al TEATRE FORTUNY, concert amb motiu del 130è aniversari de l’obertura del 
Teatre Fortuny de Reus, amb Montserrat Caballé i Montserrat Martí. Interpretaran obres 
de Rossini, Donizetti, Gounod, Offenbach, Massenet, Délibes, Puccini, Bizet, Toldrà, 
Granados i Pahissa. Montserrat Caballé celebra els seus 50 anys de debut en l’òpera 
del Gran Teatre del Liceu i, amb motiu d’aquest aniversari, actuarà acompanyada de la 
seva filla Montserrat Martí. Preus: 25�, 15� i 10� 
 
21:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert a càrrec de Esplendor en la hierba (veu, 
guitarra i violoncel), organitzat pel Bar Jardí.  
 
Diumenge 17 
 
09:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, concentració del XVI Ral·li Cotxes Històrics Reus-
Vila-seca-la Pineda-Reus. Costa Daurada. La sortida serà a les 10:30 h. Ho organitza: 
Biela Club 600 Clàssics Històrics de Reus.  
 
D’11:00 h a 13:30 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet per a xiquets i 
grans. Recorregut de 5 minuts. Ho organitza: Associació d’Amics del Ferrocarril de 
Reus.  
 
20:00 h, al la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, representació teatral de l’obra Lokus, a 
càrrec de la companyia reusenca Llop’s Teatre. Direcció de Josep M. Llop Cabré. 
 
Dilluns 18 
 
18:00 h, a l’auditori Higini Anglès del PALAU BOFARULL, audició de l’Aula de Cant 
Modern de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona, a Reus.  
 
Dimarts 19 
 
18:30 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, club de lectura amb el llibre El 
món d’ahir, d’Stephen Zweig.  
 
19:30 h, al TEATRE BARTRINA, concert de fi de curs i lliurament de diplomes de Pas 
de Grau de l’Escola de Música del Centre de Lectura.  
 
19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, conferència emmarcada al cicle 
"Moments de la nostra història: 50 anys de Nosaltres, els valencians: aportació i 
projecte", a càrrec de Xavier Ferré Trill (URV). 
 



19:30 h, a l’ARXIU MUNICIPAL, conferència a càrrec d’Ezequiel Gort, arxiver 
municipal, amb motiu dels 500 anys de la col·locació de la primera pedra de l’actual 
església de Sant Pere de Reus.  
 
Dimecres 20 
 
17:30 h, a la Sala Infantil de la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, taller de 
creació plàstica amb l’artista reusenc, Pere Prats Sobrepere, autor del cartell de la 
Festa Major, Sant Pere 2012. Fes bullir la imaginació i vine a dibuixar amb nosaltres 
aconsellat per un mestre de la il·lustració. Petits i grans compartirem un espai on els 
colors i les teves idees en seran els protagonistes. 
 
19:00 h, a la placeta de DAVID CONSTANTÍ, inauguració de la placa amb la nova 
denominació de l'espai, conegut fins ara com a plaça de Pubill Oriol. A l’acte hi 
assistiran els Nanos de Reus, el Xiquet i la Xiqueta, obra de l’escultor David Constantí.  
 
19:00 h, a l’auditori Higini Anglès del PALAU BOFARULL, concert final de Grau, a 
càrrec dels alumnes de 6è curs de Grau Professional de l’Escola i Conservatori de 
Música de la Diputació de Tarragona a Reus. 
 
19:30 h, a la sala d’actes del CENTRE D’AMICS DE REUS, presentació de la medalla 
commemorativa del 175è aniversari del naixement de Marià Fortuny, a càrrec del seu 
autor, Ramon Ferran. A continuació, recital poètic de Festa Major, a càrrec del Grup 
de Lectura i declamació del Centre d’Amics de Reus. 
 
20:00 h, a la sala d’actes Josep Maria Ferrer Camprubí de l’ÒMNIUM BAIX CAMP, 
inauguració de l’exposició fotogràfica sobre el primer any del programa de cohesió 
social "Quedem?" Ho organitza: Òmnium Baix Camp. 
 
22:30 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major. Amb les actuacions de 
Búhos (rock, Calafell) i Albert Pla & Diego Cortés (rock-flamenc, Sabadell).  
Búhos van començar a fer versions amb Fundación No Hay Manera i després van optar 
per a canviar les lletres d’alguns grans èxits i adaptar-los a la realitat actual. Albert Pla, 
per la seva banda, posarà en escena les seves darreres creacions. El cantautor de 
Sabadell que canta tant en català com en castellà, és molt difícil de classificar en un 
corrent musical determinat, ja que les seves creacions musicals i els seus concerts 
barregen un to infantil, controvertit, provocador i de denúncia, que fan que sigui una 
aposta diferent.  
 
Dijous 21 
 
18:00 h, al RAVAL DE SANTA ANNA, descobriment de l’escultura al Jueu del Raval.  
 
18:30 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, club del còmic amb el llibre 
Persépolis, de Marjane Strapi.  
 
18:30 h, a l’auditori Higini Anglès del PALAU BOFARULL, amb motiu de la festivitat de 
la música, concert de Joves Compositors, a càrrec de diferents alumnes de l’Escola i 
Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona, a Reus. 
 
19:00 h des de la plaça del Mercadal, cercavila d’elements festius fins a les Barraques 
(parc de la festa) amb el Borinot, el Ball de Cercolets, el Bou de Reus, els Nanos, el 
Lleó, el Drac, grallers i batucada. 
 
20:30 h, al TEATRE BRAVIUM, festival de comèdia musical, a càrrec de l’Escola de 
Dansa i Arts Escèniques Artis Fraga.  
 



22:30 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major, amb la final de Reussona 
2012, 14è Concurs de Música Jove amb els grups: Purkinje (rock, Amposta), Ausentes 
(rock urbà, Tarragona) i Fetitxe13 (hip hop, Reus). També actuaran aquesta nit de 
Barraques els grups: Eina (punk rock, Vilafranca del Penedès) i Reincidentes (punk 
rock, Sevilla).  
Eina (nous Inadaptats) s’han inspirat en la doctrina marxista de Lenin per al seu segon 
disc conceptual, L’Estat i la revolució. Un àlbum que comença parlant de política i rock 
per deixar clar que no hi ha rock sense política, ni poesia sense política, ni periodisme 
sense política. Reincidentes, per la seva banda, és un grup espanyol de música punk-
rock procedents de Sevilla, amb lletres molt crítiques amb la societat. Les seves 
cançons tracten de temes molt diversos, des del dret a l’avortament fins al conflicte 
entre Palestina i Israel.  
 
 
Divendres 22 
 
18:30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, actuació de la Banda de Cornetes i Tambors 
Verge de Misericòrdia. En acabar, actuaran a la plaça del Prim. 
 
19:00 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, obert a tothom. 
 
20:00 h, a la sala d’actes Josep Maria Ferrer Camprubí d’ÒMNIUM BAIX CAMP, concert 
acústic de presentació del disc Primera parada, del músic reusenc Sergi Tost. Ho 
organitza: Òmnium Baix Camp. 
 
20:00 h, a la Sala Vicaria del CENTRE D’AMICS DE REUS, inauguració de l’exposició 
Nines de drap, d’Isabel Marsal.  
 
21:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, Concert de Sant Pere: Cançó tradicional i del 
segle XX, a càrrec del Cor Mestral.  
 
21:00 h, al TEATRE FORTUNY, actuació teatral de la Companyia Tricicle, amb Forever 
Young. Set joves actors interpretant uns avis centenaris que passen una vetllada a 
l’escenari d’un teatre reconvertit en residència d’artistes. Preus: 25�, 15� i 10� 
 
22:30 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major, amb la final de Reussona 
2012 14è Concurs de Música Jove amb els grups: Second Trast (reggae, Tarragona i 
Reus), Poker’s (pop rock, Reus), i El Son de la Chama (reggae ska, Tarragona i Reus). 
A més, aquesta nit de Barraques actuaran els grups: Santo Machango (funk hip hop, 
Barcelona) i Gertrudis (rumba catalana, La Garriga). 
Santo Machango és un grup barceloní que es mou en el terreny del hip-hop, el funk, el 
reggae i el soul. Gertrudis és considerat com el grup que ha revolucionat la rumba 
catalana, fusionant-la amb altres ritmes com el reggae, el latin, el funky o la cúmbia.  
 
Dissabte 23 · EL FOC DE SANT JOAN 
 
10:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, ruta enigmàtica per la Prioral i el campanar. 
Per a més informació, preu i inscripcions, Còdol Educació al 977 327 362 o a 
codol.educacio@tinet.cat Hi col·laboren: Fundació Privada Reddis, Prioral de Sant Pere 
de Reus, Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, 
Confiteria Padreny i El Barato. 
 
11:00 h, des de la PLAÇA DEL TEATRE, Ruta del Grup Modernista de Reus. Guió de 
Magí Sunyer i Rosa Pagès. Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se a la 
secretaria del Centre de Lectura, que organitzen l’acte conjuntament amb Còdol 



Educació. Col·laboren: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Museu d’Art i Història 
de Reus i Vermut Rofes.  
 
17:00 h, al SANTUARI DE MISERICÒRDIA, recepció del Foc del Canigó i homenatge a 
la senyera. El Patronat Foc Nou i l’Associació BiciCamp iniciaran el primer recorregut 
de la torxa de la flama que es farà amb bicicletes des del Santuari al camí de 
Tarragona.   
 
18:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, arribada del Foc del Canigó des del camí de 
Tarragona, que ens portaran amb relleus els nens i nenes de l’Escola Joan Rebull 
recorrent el Tomb de Ravals fins a la plaça de la Llibertat. A continuació i durant tota la 
tarda, més de quaranta pobles i ciutats de les nostres comarques vindran a recollir la 
Flama del Canigó per encendre les fogueres. 
 
18:00 h, al CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, en el punt més alt del pinacle 
major, hissada de la bandera de Reus. 
 
18:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del Gegant Carrasclet amb motiu de la 
Diada dels Països Catalans.  
 
18:30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, ballada de sardanes amb la Cobla Reus. Com 
cada any, els petits portadors de la Flama ballaran la primera sardana de la tarda. 
 
18:30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del Ball de Pere Joan Barceló, amb 
l’acompanyament musical de La Patuleia. 
 
18:30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Diada Castellera de Sant Pere. Hi participaran 
les colles Jove Xiquets de Tarragona, Castellers de Lleida i la colla castellera Xiquets de 
Reus.  
 
20:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, activitat nocturna a la Prioral i el campanar. 
Per a més informació, preu i inscripcions, Còdol Educació al 977 327 362 o a 
codol.educacio@tinet.cat Col·laboren: Fundació Privada Reddis, Prioral de Sant Pere de 
Reus, Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, 
Confiteria Padreny i el Barato. 
 
21:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, encesa de la foguera de Sant Joan, a càrrec de 
l’alcalde de Reus, Carles Pellicer Punyed.  
 
22:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, Cercavila de Foc, amb la participació dels Bous 
de Foc, el Ball de Diables, el Ball de Diables Infantil, el Drac, el Drac Petit, la Cabra 
Petita, la Víbria i la Cabra. Recorregut: plaça del Mercadal, carrer Major, carrer de la 
Puríssima Concepció, plaça del Teatre, carrer de l’Abadia, plaça de Sant Pere, carrer de 
les Peixateries, carrer de l’Hospital, carrer de la Presó, carrer de Santa Anna, plaça de 
la Farinera, carrer d’Aleus, carrer de Donotea, carrer del Vidre i plaça del Mercadal. 
 
22:30 h, al PARC DE LA FESTA, Barraques de Festa Major, amb les actuacions de 
Fastime (versions, Tarragona), Potato (ska reggae, Vitòria (EH)), 
Txarango(mestissatge, Barcelona) i Miquel del Roig (versions, l’Ametlla de Mar).  
Fastime neix com una proposta musical entre joves músics de professió disposats a 
donar-ho tot a l'escena musical actual. És un grup dedicat a animar tot tipus de festes. 
De ben segur que per on passi Fastime, no deixarà a ningú amb un mal gust de boca! 
Potato, el veterà grup de Vitòria que tornarà a demostrar que continua en plena forma, 
amb un concert que revisarà tots els clàssics de la banda i repassarà els nous temes 
que han vist la llum dins del seu nou disc. Txarango, un dels grups revelació d’aquesta 
primavera estiu, és fusió enèrgica de reggae, dub i latin reblada amb qualitat musical 
literària. El cantautor Miquel del Roig és un dels músics que més concerts ha fet arreu 
dels Països Catalans en revetlles populars i festes majors.  



 
Diumenge 24 · EL PREGÓ 
 
D’11:00 h a 13:30 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet per a xiquets i 
grans. Recorregut de 5 minuts. Ho organitza: Associació d’Amics del Ferrocarril de 
Reus. 
 
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 LA LLIBERTAT, concurs de sardanes, organitzat i coordinat pel 
Patronat Sardanista de Reus i amb l’actuació de la Cobla Reus Jove.  
 
18.30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, espectacle infantil amb el grup De 
Parranda, que presentaran per a tots els nens i nenes El Vermut. Espectacle ple de jocs, 
cançons i danses tradicionals, modernitzats, deconstruïts, esferificats i amb pinyol. Amb 
el seu estil habitual, els De Parranda, han agafat una sèrie de danses i cançons i les 
han versionades. Això, i molt més en una escenografia de bar "de listos" amb molts 
sifons escampats per l'escenari. En fi, un agradable Vermut per recordar allò que 
sempre hem ballat i per mantenir-ho ben fresquet a la gent que puja.  
 
18.30 h, a la PLAÇA DE PRIM, actuació de l’Esbart Santa Llúcia, ens oferirà una 
exhibició de dansa tradicional catalana.  
 
19.00 h, pels CARRERS DEL CENTRE de la ciutat, cercavila del Bou de Reus, 
acompanyat dels tabalers de la Colla. 
 
20.00 h, al SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT, pregó de la Festa Major a càrrec de la 
senyora Neus Segrià, ceramista. En finalitzar, lliurament del Tro de Festa 2012. 
 
Un cop s’acabi, la pregonera farà la Crida a la Festa des del balcó de l’Ajuntament, 
amb l’acompanyament musical dels Ministrers de Vilanova. És llavors quan s’encendrà 
la primera TRONADA. Seguidament, des del Campanar, Toc General de Festa. 
 
Durant el pregó es repartirà la postal número 28 del Seguici Festiu, protagonitzada, en 
aquesta ocasió, per les Maces d’Argent, amb motiu dels 300 anys de la concessió a 
Reus del títol de ciutat.  

El 3 de juny de 1712, la reina Isabel Cristina, en nom del seu marit l’arxiduc 
Carles d’Àustria, concedí a Reus el títol d’Imperial Atenta Ciutat amb la facultat de tenir: 
“dos macers amb vestits vermells, o d’un altre color que els sembli bé, portant maces 
d’argent col·locades damunt les espatlles”, a més de la llicència perquè a l’escut 
d’armes es posés la rosa heràldica “en el pit d’una àliga, en camp daurat, amb el cap 
cot i les ales esteses, i que dit escut sigui sostingut per dos lleons”.  

Les Maces d’Argent de Reus (105 i 108 cm) són obra de l’argenter barceloní 
Francesc Via i daten del 1712. 
 
En finalitzar la Tronada, el pregoner inicia la cercavila del Masclet, amb el primer tast, 
des de la PLAÇA DEL MERCADAL. Novament, la cercavila pren el caire de seguici amb 
la participació de diversos elements festius i diferents acompanyaments musicals, com 
Xim Xim Mig Grau i els Mckensy’s. El masclet no es repartirà gratuïtament, sinó que el 
podreu comprar en els establiments durant tots els dies de la festa.  
 
21:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, mostra de hip hop al carrer, a càrrec de les 
diferents escoles de dansa de la ciutat. 
 
21:30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, concert tradicional de l’Orfeó Reusenc. Ens 
oferirà un repertori de diferents estils amb música popular i tradicional amb ritmes 
exòtics, sota la direcció d’Albert Galcerà i l’acompanyament del pianista Marc Torres.  



 
22.00 h, a LA PALMA, XV Trobada d’Havaneres, amb l’actuació dels grups locals 
Balandra, Veus de Reus i Arrels de Canya Dolça. Degustació de rom cremat per a 
tothom. 
 
Dilluns 25 
 
De 10:00 h a 13:00 h i de 16:00 h a 19:00 h, al GAUDÍ CENTRE, jornada de portes 
obertes. Amb motiu de l’aniversari del naixement d’Antoni Gaudí (25 de juny de 1852), 
el Gaudí Centre obrirà les seves portes gratuïtament a tots els ciutadans. Visites cada 
hora. És imprescindible realitzar reserva prèvia al telèfon 977 010 670. 
 
13:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb Inxa Impro. És un quartet 
instrumental que fa una nova proposta als gèneres de ball del país. D’aquesta manera, 
a partir de les estructures formals d’aquestes músiques s’obren nous espais per a la 
improvisació: mantenint l’essència de cada ball però creant instantàniament noves 
melodies, amb una marcada aposta per un ús del llenguatge i harmonies modernes. 
Inxa Impro és la síntesi del projecte final de carrera del Manu Sabaté —músic reusenc 
d'adopció—, llicenciat en el Grau Superior de Gralla a l’ESMUC (Escola Superior de 
Música de Catalunya) que planteja la improvisació a partir de materials tradicionals. 
L’acompanyen en aquest projecte, Marc Figuerola a la guitarra, Arnau Obiols a la 
bateria i Lu Boixader al contrabaix. Amb la col·laboració de Vermuts Miró.  
 
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 D’EVARIST FÀBREGAS, espectacle infantil Una de sabates, amb el 
grup Els Picarols, que ens presenta un rodamón col·leccionista de sabates i una 
sabatera que buscaran de cada sabata el seus propietaris i ens donaran peu a introduir 
cançons, danses i jocs. Tot plegat per passar una estona divertida amb un record 
inoblidable. 
 
19:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, correbars del Bou de Reus, amb 
l’acompanyament de Bandarra Street Orkestra, la Vaca Canaleta i els gegants 
d’Almoster. En finalitzar el correbars, a la PLAÇA DEL MERCADAL, versots i lliurament 
de la Gorra de Portador i de la Cagarada del Bou. El correbars passarà pels següents 
establiments: taverna Despertaferro, Campus, Absenta, Teïna, Pòrtia i finalitzarà a la 
taverna Despertaferro. 
 
19:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, concert musical a càrrec de l’Orquestra La 
Selvatana. 
 
21:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Varietées de Sant Pericu. Bravium Teatre ens 
presenta un espectacle amb diferents números de música, dansa, teatre…  
 
22:30 h, a la PLAÇA DEL TEATRE, actuació de l’Esbart Dansaire de l’Orfeó Reusenc, 
que presentarà el seu espectacle Tradicions: de dansa, banda i jota. Amb aquest 
muntatge l’esbart mostra una vegada més la màgia i tradició de cada ball. En la 
primera part s’oferiran un conjunt de danses tradicionals d’arreu del territori català, i en 
la segona, juntament amb la Banda de Benissanet, es mostraran la recuperació de les 
jotes de la Ribera d’Ebre. 
 
23:30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, ball per a tothom, amb l’orquestra La Selvatana. 
Aquesta és la formació ideal que no pot faltar en una festa major de prestigi, ja que 
ofereix un ampli ventall de possibilitats musicals i d'espectacle, que van des del concert 
clàssic fins al ball de gala. L'ànim de renovació constant d'aquesta formació de Cassà 
de la Selva (Girona) ha comportat la incorporació de joves intèrprets i cantants que, al 
costat de noms de prestigi que ja formen part de la història de la SELVATANA, fan que 



aquesta formació que ja té 98 anys d'experiència i continuï assolint èxits en cada 
actuació.   
 
Dimarts 26 · ELS CÓSSOS 
 
13:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb DeBlassis. Aquest grup de la 
comarca, ens presentarà el seu primer disc Excuses del porc i la gallina. Aquest primer 
treball mostra uns DeBlassis més mediterranis amb l’aparició d’instruments com la 
mandolina, però sense deixar de banda la idea de la gresca catalana i la música de 
ball amb un toc popular. Amb la col·laboració de Vermuts Miró. 
 
18:30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, els Cóssos, tercer 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, 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. 
 
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 D’EVARIST FÀBREGAS, espectacle infantil Les Meravelles de 
l’Orient. La companyia Pa Sucat ens presenta un espectacle de titelles on un joglar 
musulmà, expert rondallaire, i un soldat vingut de les Croades, noble cavaller que ha 
anat a menys, han portat de les terres d’Orient l’art de fer titelles; els acompanya un 
pastor introvertit i feréstec que ha perdut el seu ramat i toca la cornamusa. Aquest 
espectacle el patrocina Autolica Mercedes-Benz. 
 
18:30 h, a la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, club de lectura d’autors locals 
amb l’obra de Carme Agustench Pell de préssec. 
 
19:00 h, al centre d’art CAL MASSÓ, música contemporània amb motiu de "Diàlegs. 
Encontre internacional de compositors i intèrprets". En primer lloc, es farà una taula 
rodona i a les 20:00h començarà un concert interpretat per Joan Martí Frasquier, Marc 
Horne, Anna Follia, Daniel Carbonell i Kathryn Schulmeister. Interpretaran música 
d’Hèctor Parra, Enric Riu, Trevor Baca, Dave Reminick, Julien Vincenot, Joan Bagés, 
Ryan Krause i Joan Arnau Pàmies. 
 
20:00 h, a la sala d’actes del CENTRE DE LECTURA, presentació del llibre Entre la 
mentida i l’oblit. El laberint de la memòria col·lectiva de Francesc-Marc Álvaro. La 
presentació anirà a càrrec d’Ernest Benach, expresident del Parlament de Catalunya.  
 
20:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, concert de Festa Major, amb l’actuació del Cor 
Cal·líope. 
 
20:30 h, al TEATRE FORTUNY, festival de fi de curs de l’Escola de Dansa i Arts 
Escèniques Artis-Fraga.  
 
21:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Varietées de Sant Pericu. Bravium Teatre ens 
presenta un espectacle amb diferents números de música, dansa, teatre…  
 
21:00 h, al TEATRE BARTRINA, representació teatral d’El Xarlatan, a càrrec de Teatre 
de Guerrilla. Carregat de “bones” intencions, El Xarlatan passeja les seves prèdiques i 
el seu mètode innovador pels escenaris d’arreu del país per fer veure la càrrega de 
males energies que constantment amenacen les nostres vides. Preus: 12�, 9� i 6� 
 
22.30 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, humor, màgia, ball i música a La Revista 
enguany amb l’espectacle Ustedes sí que... valen. Si voleu passar una vetllada 
agradable, no us perdeu aquest espectacle que, de ben segur, us captivarà. 



 
Dimecres 27 · LA FESTA MAJOR PETITA 
 
10:00 h, a la sala infantil de la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Seiem? 2a. 
Jornada d’Intercanvi biblioteca pública-biblioteca escolar. Fins a les 14:00 h Ho 
organitza la Biblioteca Xavier Amorós, en col·laboració amb el Centre de Recursos 
Pedagògics del Baix Camp.  
 
De 10:30 h a 13:30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, matinal infantil amb Farcell 
de jocs tradicionals. Una cinquantena de jocs populars on petits i grans s’ho passaran 
d’allò més bé. Bitlles, xarranca, pesca major, xanques, laberints, menja boles, 
baldufes, anelles, joc de la granota i molts més. Tot això amenitzat amb música i molta 
gresca a càrrec dels membres del grup d’animació Fefe i companyia. 
 
13:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb Mentideta. Ens oferirà un 
repertori que repassa peces i tonades dels vells sonadors catalans, sons de la 
mediterrània i composicions pròpies que faran gaudir d’una bona estona. Des del fox a 
la rumba, passant per l’improvisat, el xotis, la polca, el ball pla, contrapassos i 
sardanes. Un concert per vemutejar la mar de bé! Amb la col·laboració de Vermuts 
Miró. 
 
De 17:30 h a 20:00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, tarda infantil amb Farcell de 
jocs tradicionals. Una cinquantena de jocs populars on petits i grans s’ho passaran 
d’allò més bé. Bitlles, xarranca, pesca major, xanques, laberints, menja boles, 
baldufes, anelles, joc de la granota i molts més. Tot això amenitzat amb música i molta 
gresca a càrrec dels membres del grup d’animació Fefe i companyia. 
 
18:00 h, al BALCÓ DE LA CASA RULL, col·locació de la bandera de l’arc de Sant Martí 
amb motiu del Dia Internacional de l’Alliberament Homosexual i lliurament dels 
premis Ploma Daurada 2012. 
 
18:00 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, cercavila del Seguici Petit, amb la 
participació del Ball de Diables Infantil, el Drac Petit, els Nanos Petits, la Mulasseta, els 
Vitxets, els Moros i Indis Petits, el Ball de Pastorets Petits, el Ball de Cercolets Petits, el 
Ball de Bastonets de l’Esbart Santa Llúcia, el Ball de Prims Petits, el Ball de 
Valencianets, el Ball de Gitanetes, l’Escola de Bastons de l’Orfeó Reusenc, la Canalla 
dels Xiquets de Reus i la Banda de Música Petita 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 DE PRIM, ballada de sardanes, amb la Cobla Reus Jove, 
organitzada per la Colla Sardanista Rosa de Reus.  
 
18:45 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del Ball de Dames i Vells. Faran el ball 
parlat complet a les 18.45 h al carrer del Vidre, a les 19.30 h a la plaça de Sant Pere, a 
les 20.15 h a la plaça Martí Napolità i a les 21.00 h al jardí de la Casa Rull. 
 
20:30 h, al TEATRE FORTUNY, festival de fi de curs de l’Escola de Dansa i Arts 
Escèniques Artis Fraga. 
 
21.00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, Varietées de Sant Pericu. Bravium Teatre ens 
presenta un espectacle amb diferents números de música, dansa, teatre…  
 
21:00 h, SALA D’ACTES DE LA SEU D’OMNIUM BAIX CAMP, 
l'Aula de Sons, l'Escola de Música Tradicional de Reus presenta el portal 



www.tocanet.cat pensat per aprendre a tocar els instruments tradicionals 
on-line i ser lloc de trobada dels músics tradicionals. 
 
21:00 h, al TEATRE BARTRINA, actuació musical a càrrec de La Vella Dixieland, que 
presentarà el seu nou treball discogràfic Cooquing. Fundat l’any 1989, el grup va 
començar com una reunió d’amics per tocar la música que més els agradava, el jazz 
clàssic. Des d’aleshores ha tingut una progressió constant, amb actuacions musicals, 
enregistraments i concerts als millors festivals de jazz del món. Preus: 12�, 9� i 6� 
 
22:30 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, sopar popular de "bou i arròs", el plat 
tradicional de la Festa Major, i ball de revetlla a càrrec de l’Orfeó Reusenc. Coordinat 
pel Bou de Reus i el Casal Despertaferro. Hi col·labora Casa Borrull, Cal Pere Fruites i 
Verdures, Forn Cabré, De Müller i la Cooperativa d’Arrossaires del Delta de l’Ebre. Una 
nit de ballaruca amb una espectacular posada en escena on podrem sentir els grans 
èxits de la música de sempre i d'ara, amb una barreja ben bona d'estils i ritmes: txa-
txa-txa i merengue de l'Orquestra Plateria i de la Salseta del Poble Sec, soul d'Aretha 
Franklin i Marvin Gaye, rock-and-roll de Tina Turner i d'Abba, disco de The Jackson Five 
i molts altres grans èxits musicals... la Trinca, Pau Riba, Kool and The Gang... Una 
banda de 9 músics i un cor de 40 veus junts per fer festa i no parar de ballar. 
 
Dijous 28 · LA VIGÍLIA / LES COMPLETES 
 
9:00 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, Toc de Festa, a càrrec dels 
membres de l’AEG MD Misericòrdia i l’AEG MD Montsant-V Cim. 
 
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 DE LA PRIORAL DE SANT PERE, Toc de Festa, que ens 
anuncia la vigília de la festivitat. 
 
12:00 h, a l’auditori Higini Anglès del PALAU BOFARULL, audició de clavicèmbal i violí, 
com a cloenda del taller Toquem amb Clave, a càrrec del clavecinista i pianista Daniel 
Espasa Canadell i els alumnes de violí de l’Escola i Conservatori de Música de la 
Diputació de Tarragona, a Reus. 
 
13:00 h, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert vermut amb l’actuació de Ghetto 
Orchestra. Grup de versions que ofereix un còctel explosiu en cada directe. Energia, 
humor, gresca, força, diversió, llum, música, color, emoció, alegria... és el que 
l’orquestra vol transmetre i encomanar per allà on passa, fent de la seva actuació un 
espectacle impactant i molt viu. Amb la col·laboració de Vermuts Miró. 
 
17:00 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, Toc de Festa.  
 
17:00 h, des de l’AJUNTAMENT, cercavila dels Gegants, els Nanos i l’Àliga. 
 
18:00 h, pels CARRERS DEL NUCLI ANTIC, cercavila del Lleó.  
 
18:30 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cercavila del Ball de Dames i Vells. Faran el ball 
parlat complet a les 18.30 h a la plaça de David Constantí, a les 19.15 h a la plaça de 
Sant Miquel i a les 20.00 h al carrer del Vidre. 
 
20:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, el Seguici Festiu de la ciutat amb el Ball de 
Diables, la Víbria, el Drac, el Basilisc, el Lleó, els Nanos, la Mulassa, els Gegants, el 
Carrasclet, el Ball de Pastorets, el Ball de Pere Joan Barceló, 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 



Ball de Bastons de l’EDOR, els Xiquets de Reus i l’Àliga ens oferiran els seus balls, 
danses i castells.  
 
20:15 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, inici de l’Anada a Completes del Seguici 
Festiu.  
 
Simultàniament, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, Toc de Festa.  
 
20:45 h, a la PORTA DE L’AJUNTAMENT, Ball Solemne curt de l’Àliga de Reus com a 
salutació a les autoritats. 
 
21:00 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL, Anada a Completes de les autoritats, amb 
l’acompanyament musical de la Banda Simfònica de Reus. Enguany s’incorporen els 
Guardadors de la Tronada, amb la Vara, que serà portada pels 3 confrares: el Botafoc, 
el Dónaflama i el Guardià. 
 
21:15 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, Solemnes Completes. Veneració de la imatge 
de Sant Pere guardada a l’interior de l’urna de l’altar major de la Prioral i tancada amb 
clau, amb tres panys, durant tot l’any. Les claus que obren el sagrari, les guarden el 
prior, l’alcalde i, antigament, el síndic de la Comunitat de Preveres. Durant la 
celebració es podran escoltar els Goigs de Sant Pere. Acompanya a l’orgue Josep Maria 
Mas Bonet.  
 
Tot seguit, 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. 
 
Un cop finalitzades les ballades, l’alcalde, des del balcó de l’Ajuntament, mostrant un 
mocador blanc, indicarà l’encesa de la TRONADA, que anirà seguida d'una intensa 
mostra pirotècnica.  
 
24:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, gran revetlla de Sant Pere amb l’Orquestra 
Girasol.  
L’Oquestra Girasol va fer 30 anys l’any passat i és una de les orquestres més 
reconegudes de les festes majors catalanes. Supera anualment el centenar 
d’actuacions i combina  el ball amb les arrels de la festa popular catalana i és per això 
que en els seus espectacles hi podeu escoltar des del ritme de la Patum de Berga, la 
música dels castellers, l'havanera "La bella Lola", adaptacions de "Puff era un drac 
màgic" a ritme d'ska, o Serrat, Lluís Llach, Jaume Sisa o La Trinca, entre d'altres. Però 
també podreu gaudir de la cançó de l'estiu, i de la que està de moda!  
 
24.00 h, a la PLAÇA DE L’ALCALDE ANTON BORRELL, revetlla jove amb l’orquestra 
Allioli. Més de quatre hores d’espectacle en directe amb la millor música del moment i 
el èxits de tota la vida fan que una actuació de l’Allioli Orquestra no deixi indiferent a 
ningú. Als "kumbes" de tota la vida, als més heavies, als que s’ho beuen tot, als que es 
passarien la nit ballant, als més romàntics, als que lliguen, als que ho volen, als que es 
saben totes les lletres, als que les xiulen totes... 
 
24.00 h, al PARC SANT JORDI, revetlla electrònica de Sant Pere amb Perejil’s. 
Sessions de DJ, videoprojeccions, arquitectura efímera, etc., ingredients que sens dubte 
ens oferiran una bona festa.  
 
24.00 h, a LA PALMA, 22a Nit de Marxa. Enguany actuaran a la Nit de Marxa els grups 
High Times, La Bundu Band i Jungle Raiders & Akrata Sound Meets Fetitxe 13. High 
Times és una banda d’skà de Barcelona que fa un potent directe de temes en català i 
anglès amb influències clarament jamaicanes. La Bundu band combat la indiferència, 
la intolerància, el cinisme i la injustícia social amb la seva música de ritmes molt 
variats però carregats d’energia i contundència. Finalitzaran la nit Jungle Raiders 



(suïssos internacionals), Akrata Sound (un duet de dij’s i productors catalans) i Fetitxe 
13, un projecte de rap amb pinzellades de soul i reggae.  
 
Divendres 29 · SANT PERE 
 
7:00 h, pel NUCLI ANTIC, tradicionals matinades, a càrrec dels diferents grups de 
grallers de la ciutat i del Cos de Bastoners veterans de l’Orfeó Reusenc; matinades 
tronades, a càrrec de membres i tabalers del Ball de Diables, i el Ball de Pere Joan 
Barceló amb les matinades galejades.  
 
8:00 h, en 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: 3d9 al local dels Xiquets de Reus, Bar Americà, 
Bar Basora, Bar Bon-Mar, Bar La Bóta, Bar Sala Santa Llúcia, Cal Ganxet, Dehesa Santa 
Maria, El celler del padrí, Glop, Mesón del Roser i restaurant 158.  
 
9:00 h, des de la CASA RULL, 29 avisos pirotècnics. A més, des de diferents terrats de 
la ciutat, Despertar Reus. 
 
9:00 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, Toc de Festa i sortida dels 
Gegants des de l’Ajuntament per recórrer els carrers i les places de la ciutat. 
 
De les 9:30 h a les 14:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, veneració del bust 
reliquiari de Sant Pere, llevat de les hores de culte.  
 
A les 10:00 h i a les 12:30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, celebració de la missa.  
 
De 10:00 h a 13:00 h, al CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, visites al 
campanar, a càrrec dels membres de l’AEG MD Misericòrdia. 
 
10:00 h, pels CARRERS DEL CENTRE I LA PLAÇA MERCADAL, actuació de la banda de 
cornetes i tambors Verge de Misericòrdia. A les 11:00 h, actuació especial per 
commemorar el 50è aniversari de l’entitat.  
 
11:30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, TRONADA i actuació de lluïment dels grups 
festius de la ciutat. 
 
13:00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, en finalitzar la passada del Seguici, exhibició 
castellera a càrrec dels Xiquets de Reus. Un cop acabada l’actuació castellera, dinar 
popular ofert conjuntament pels Xiquets de Reus i el Casal Despertaferro, al carrer de 
Rosich i el carrer de Martí Napolità. Per a més informació podeu consultar el web 
www.xiquetsdereus.cat o al Casal Despertaferro. 
 
17:30 h, des del CAMPANAR DE LA PRIORAL DE SANT PERE, Toc de Festa i Anada a 
l’Ofici de les autoritats municipals en corporació, acompanyades dels grups festius de 
la ciutat. 
 
18:30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, Solemne Ofici, missa concelebrada presidida 
pel Sr. Arquebisbe Jaume Pujol Balcells, acompanyat per la comunitat de preveres de 
la ciutat, amb l’acompanyament musical de l’Orfeó Reusenc i de l’organista Josep 
Maria Mas Bonet. Quan la imatge de Sant Pere surt per la porta de la Prioral, ball 
solemne curt de l’Àliga.  
 
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, 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 campanes amb el Toc General de Festa i avisos 
pirotècnics. Quan la imatge de Sant Pere arribi a la plaça del Mercadal, espectacular 
ballada conjunta de tots els grups festius i, 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, en arribar 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 del Ball de Diables i mostra piromusical (a càrrec de la 
Pirotècnica Tomàs), que posarà punt i final a la festa de Sant Pere d’enguany. 
 
22:00 h, al PAVELLÓ OLÍMPIC MUNICIPAL, gran concert amb el grup Marea. Preu 
entrades: 20� 
Marea és un grup de rock navarrès de Berriozar, format el 1997 per Kutxi Romero. El 
27 de setembre del 2011 va publicar el seu darrer disc, En mi hambre mando yo, el 
qual inclou deu temes gravats en els estudis R5 i mesclats per Mike Fraser. Els seus 
components són Kutxi Romero (veu i lletres), Edu Beaumont "Pinyes" (baix i veu), César 
Ramallo (guitarra elèctrica), Kolibrí Diaz (guitarres elèctrica i acústica) i Alén Ayerdi 
(bateria, percussió i cors)  
 
Dissabte 30 
 
A partir de les 09:00 h i cada 10 minuts, al GOLF AIGÜESVERDS, I Trofeu Ciutat de 
Reus de golf. A les 19:00 h es farà un aperitiu amb el lliurament de premis als 
guanyadors del trofeu.  
 
De 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, a la PLAÇA D’EVARIST FÀBREGAS, 
animació infantil amb el Parc Infantil d’Onda Cero. 
 
10:00 h i 20:00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, ruta enigmàtica per la Prioral i el 
campanar. Per a més informació, preu i inscripcions, Còdol Educació al 977 327 362 o 
a codol.educacio@tinet.cat Col·laboren: Fundació Privada Reddis, Prioral de Sant Pere 
de Reus, Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, 
Confiteria Padreny i El Barato. 
 
12:00 h, al CAMP MUNICIPAL DE RUGBY DE REUS, Trofeu de Sant Pere. Competiran 
Unió Rugby Sud i Club de Rugby Barcelona.  
 
21:00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, exhibició de dansa a càrrec de les alumnes de 
les escoles de dansa que formen part de la Coordinadora de Dansa de Reus.  
 
21:00 h, al TEATRE BARTRINA, actuació musical, a càrrec de Motis Chamorro Quartet 
& Ricard Gili. Andrea Motis és una cantant que, amb només 17 anys, destaca com a 
cantant, trompetista i saxofonista. Des de 2007, col·labora amb la Sant Andreu jazz 
Band, dirigida pel saxofonista, clarinetista i flautista Joan Chamorro. En aquesta ocasió, 
a més, actuaran acompanyats de Ricard Gili, cantant de La Locomotora Negra. Preu: 
20�, 15� i 12� 
 
22:00 h, a la PLAÇA D’ANTON BORRELL, concert jove amb Màxima FM i Cadena 40 
Principals.  
 
 
 
 



Diumenge 1 de juliol 
 
D’11:00 h a 13:30 h, al PARC DEL FERROCARRIL, viatges amb trenet per a xiquets i 
grans. Recorregut de 5 minuts. Ho organitza: Associació d’Amics del Ferrocarril de 
Reus. 
 
18.30 h, a la URBANITZACIÓ BLANCAFORT, IV Mostra d’Elements Festius. Cercavila 
amb la participació del Ball de Bastonets de l’Esbart Santa Llúcia, el Ball de Cercolets 
petit, la Banda Pare Manyanet, el Bou de l’Argentera, el Bou de Reus, els gegants de 
Vilanova d'Escornalbou, els nanos del Cos de Bombers de Reus, el nano Peret Ganxet 
de la Jove Cambra, el gegant Avi Joan de l'esplai Fem-nos Amics, la mascota gegant En 
Campi de la Federació de Veïns i els nans de Blancafort. Cercavila de tots els grups i 
berenar de coca amb cireres per a tothom.  
 
20:00 h, a l’auditori de la SALA SANTA LLÚCIA, teatre amb La vida es calderón (y 
Calderón es un sueño, un espectacle basat en els textos de Calderón de La Barca (La 
vida es sueño, El gran teatro del Mundo i El príncipe constante). Direcció i dramatúrgia 
de Francesc Cërro-Ferran i interpretació de Jaume Comas.  
 
20:30 h, al RACÓ DE LA PALMA, actuació musical a càrrec de Blas Picón & The Junk 
Express. Aquest trio aposta pel costat més auster, descarnat i virulent del rhythm&blues. 
Ho organitza AMCA. Preus: 6� (amb consumició de cervesa o refresc) i 5� socis del 
TR3SC 
 
...................................................................................................................................... 
 
ALTRES ACTIVITATS 
 
14 de juny 
Donació de sang institucional 
De 10:00 h a 14:00 h.  
Al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus 
 
A partir del 15 de juny 
Visites al Gaudí Centre 
De dilluns a dissabtes, de 10:00 h a 20:00 h, i diumenges i festius, d’11:00 h a 14:00 h. 
Aprofita els dies de la Festa Major per conèixer el Gaudí Centre, un espai lúdic on 
descobriràs els secrets de la vida i obra de Gaudí. Audioguies en català, castellà, 
francès, anglès, alemany i rus.  
 
Dies 16, 23 i 30 de juny 
Visites guiades al Reus Modernista 
Un sol tiquet especial inclou la visita guiada a la Casa Navàs, al pavelló dels distingits 
de l’Institut Pere Mata i l’entrada al Gaudí Centre. Cal reservar amb antelació al 977 
010 670 o a infoturisme@reus.cat 
 
Fins al 22 de juny 
Audicions musicals 
A càrrec dels alumnes del Conservatori de Música de la Diputació a Reus. 
A l’auditori Higini Anglès del Conservatori, al Palau Bofarull. 
 
Del 25 de juny a l’1 de juliol 
Gran Slam de Pàdel. 1r Open Ciutat de Reus 
Al Club de Tennis Reus Monterols. Horaris de 19:00 h a 23:00 h, de dilluns a divendres, 
dissabte 30, de 10:00 h a 22:00 h, i diumenges 11:00 h. 
Entrada lliure i gratuïta. Ho organitza: Club de Tennis Reus Monterols. 
 
 



Del 15 de juny al 3 de juliol (ambdós  inclosos).  
Vols d’iniciació. 
Programats per l’Escola de Pilots de l’Aeroclub de Reus. Avions de dues i quatre places, 
amb pilot instructor. Durada del vol: mitja hora aproximadament. Preu especial Festa 
Major. Per  a  més informació: Aeroclub de Reus 977 771 911 o al correu electrònic 
racreus@racreus.com 
 
Dies 16, 17, 23, 24 i 30 de juny 
La Bruixa Vermutera dels Excèntrics! 
Vine a veure les Bruixes Vermuteres a tots els establiments dels Excèntrics (carrer de 
Sant Llorenç, plaça Enric Yzaguirre i Camí de Riudoms) i fes el vermut de la Festa Major 
més màgica al Mandragora, Àmfora, Tastets de Reus, Àgora, Orfeó Reusenc, Negresco 
i Campus. Sortejos per als més petits i vermut Miró per 1,5� més acompanyament per 
als grans.  
 
Assajos de la Colla Castellera Xiquets de Reus 
Durant la Festa Major podeu assistir als assajos de la Colla Castellera Xiquets de Reus 
els divendres 15 i 22 (assaig general de les 21:30 h a les 23:15 h) i els dimarts 19 i 26 
(assaig general de 21:00 h a 22:00 h). 
Els assajos de la Colla castellera són oberts al públic i tenen lloc al carrer Rosich núm 
4-8 (darrere l'Ajuntament). 
 
 
..................................................................................................................... 
 
CICLE "PARLEM DE FESTA" 
 
Dimarts 12 
19:30 h, a l’ARXIU MUNICIPAL, conferència sobre "Reus al segle XVIII, l’esclat de la 
festa", a càrrec de Salvador Palomar, etnòleg i membre de Carrutxa. Ho organitza: 
Carrutxa i el CPCPTC del Departament de Cultura de la Generalitat, amb la 
col·laboració de l’Arxiu Municipal de Reus.  
 
Dijous 14 
19:30 h, a l’ARXIU MUNICIPAL, taula rodona sobre "Ritual, ciutat i recreació de la festa 
en el present". Hi intervindran Lluís Puig, director general del CPCPTC de la Generalitat 
de Catalunya; Bienve Moya, estudiós de la cultura popular, i Montserrat Flores, 
historiadora i membre de Carrutxa. Ho organitza: Carrutxa i el CPCPTC del 
Departament de Cultura de la Generalitat, amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal de 
Reus. 
 
.............................................................................................................................. 
 
Setmana Europea de l’Energia 2012.  
 
19 de juny, de 10:00 h a 13:00 h 
Jornada Tècnica d’Energies Renovables: "Estalvi i eficiència en ús residencial i 
industrial" (PIMES). Amb l’assistència s’obtindrà la Guia per a la lluita contra el canvi 
climàtic. Consulteu el programa a www.reus.cat.  
Al Centre Cívic del barri del Carme, Casal de les dones 
  
19 de juny, de 19:30 h a 20:30 h 
Cinema d’energies renovables: Projecció d’una pel·lícula documental del Festival 
Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA). Més informació www.reus.cat.  
Al Centre Cívic del Barri del Carme, Casal de les dones 
 
21 de juny, de 19:30 h a 20:30 h.  



Cinema "Mobilitat amb energia renovable": Projecció d’una pel·lícula documental del 
Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA). Més informació 
www.reus.cat.  
Al Centre Cívic del barri del Carme, Casal de les dones 
 
............................................................................................................................... 
 
EXPOSICIONS 
 
Fins al 30 de juny 
Exposició de Goigs 
Selecció de goigs de Sant Pere i de la Verge de Misericòrdia procedent de la donació de 
Salvador Torrell i que forma part del fons de Reserva de la Biblioteca. 
Sala de Reserva · Biblioteca Central Xavier Amorós 
 
Del 18 al 30 de juny 
"Mans de Festa" 
Exposició fotogràfica organitzada per la Colla sardanista Rosa de Reus 
Sala Central · Biblioteca Central Xavier Amorós 
 
Del 18 al 22 de juny 
Trobada de Quiltters a Reus 
Exposició de treballs i tallers de patchwork amb motiu del Dia Internacional del 
patchwork el 16 de juny. 
Al Castell del Cambrer, a la plaça del Castell, de 17:00 h a 20:00 h. 
 
Durant tot el mes de juny 
"La memòria del foc" 
De Lluís Bolívar.  
A la Sala Quatre del Museu d’Art i Història 
 
Fins al 17 de juny 
"Fotoperiodisme. Imatges 2011"  
Resum gràfic de l’actualitat a través d’alguns dels fets més rellevants esdevinguts a les 
comarques tarragonines durant l’any 2011. Els fotoperiodistes participants d’enguany 
són: Cristina Aguilar, Dimas Balaguer, Rafael López-Monné, Marc Lladó, Alba Mariné, 
Lluís Milian, Olívia Molet, Jordi Sanvisens, Pere Toda i Maria Veses.  
Sala Central · Biblioteca Central Xavier Amorós 
 
Fins al 20 de juliol 
Col·lectiva 40è Saló de Maig 
Galeria Anquin’s 
 
Fins al 30 de juny 
"Pau Casals i l’Exili" 
A la Sala Central del Museu d’Art i Història 
 
Fins a l’1 de juliol 
"Nines de drap" 
D’Isabel Marsal.  
A la Sala Vicaria del Centre d’Amics de Reus 
 
Fins al 31 de juliol 
"Confluències III" 
Cicle d’exposicions: "Confluències III de Josep Piqué", organitzat per la secció d’art del 
Centre de Lectura 
Sala Fortuny del Centre de Lectura 
 



X MOSTRA D'APARADORS DE FESTA MAJOR 
 
Organitzada per la Unió de Botiguers de Reus. Del 15 al 30 de juny. El jurat farà públic 
el seu veredicte el 25 de juny i es lliuraran tres mencions per premiar els aparadors 
més originals. 
 
 
10è CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA MAJOR SANT PERE 2012 
 
Organitzat per la Unió de Botiguers de Reus. Podeu recollir les bases del concurs a la 
seu de la UBR, a l'IMAC o accedint a  www.ubr.cat   Els originals es podran presentar 
fins el 27 de juliol de 2012. Premi a la millor fotografia i a la millor col.lecció. Les obres 
guanyadores seran exposades durant les festes de Misericòrdia 2012. 
 
 
Convocat el 46è Concurs fotogràfic “Aplec Baix Camp” per a fotografies en blanc i 
negre i/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 2012. Hi ha 720 euros en premis i trofeus. Podeu consultar les 
bases a http://usuaris.tinet.cat/rosareus/bases.htm. 
 
 
 
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. 
Molta gent 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, fet a daus, ja que és més repartidor. S’hi 
inclou l’arròs com a acompanyament per obtenir un plat complet. 
 
Que vagi de gust el nostre “bou i arròs”. Bona Festa Major! 
 
Mariona Quadrada 
 
 
"Bou i arròs" en llauna: obrir, escalfar i servir 
Els dies de Festa Major ve de gust estar al carrer i no passar-nos hores a la cuina, però 
tampoc volem renunciar a àpats de qualitat que alhora siguin fidels a la nostra tradició.  
Per això el Bou de Reus us presenta el "bou i arròs" en llauna que hem preparat 
conjuntament amb l’empresa Just Married, que és coneguda per treballar amb receptes 
tradicionals, preparacions artesanals i presentacions de luxe. Modernitat i tradició al 
mateix plat.  
El "bou i arròs" en llauna ens permet tenir a taula, en només vint minuts, un plat de 
primera qualitat només obrint, escalfant i servint.  
 
Preparació: obriu, oloreu i buideu el contingut de la llauna en una cassola. Poseu-lo al 
foc fins que arrenqui el bull. Després afegiu-hi l'arròs de la terrina, abaixeu el foc i 
deixeu-lo coure durant 16 minuts, removent de tant en tant. Apagueu el foc i deixeu que 
reposi un parell de minuts, segons el gust de cadascú. Gràcies i bon profit. 
 



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 i/o sopar dels establiments següents:  
 
Arrels, carrer de Vilar, 5. Tel. 977 340 267 
Bar Americà, raval de Robuster, 40. Tel. 977 754 144 
Bar Bon-Mar, raval de Jesús, 18. Tel 977 773 437 
Cal Ganxet, raval Sant Pere, 18. Tel. 977 344 260 
Campus, carrer de Sant Llorenç, 11. Tel. 977 319 553 
Celler del Padrí, carrer de Roger de Belfort, 35. Tel. 977 331 599 
Gaudir, plaça del Mercadal, 3. Tel. 977 127 702 
L’Absis, carrer de la Mar, 30-32. Tel. 977 342 992  
La Glorieta del Castell, plaça del Castell, 2. Tel. 977 340 826. 
Restaurant 158, avinguda Països Catalans, 158. Tel. 977 316 416 
Taverna Despertaferro, carrer de Martí Napolità, 7. Tel. 977 344 548 
Triant, plaça de Catalunya, 7. Tel. 977 127 233 
 
Dinar popular 
El migdia del dia 29, un cop acabada l'actuació castellera de la plaça del Mercadal, 
dinar popular organitzat conjuntament pels Xiquets de Reus i el Casal Despertaferro, al 
carrer de Rosich, i la seva continuació, el carrer de Martí Napolità. Per a més 
informació podeu consultar el web www.xiquetsdereus.cat 
 
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 Plim 
(fantasia de fruites) i vermut Miró de Reus, tot i que sempre està obert al toc personal 
de cadascú. Aquesta beguda s’assaboreix especialment a la cercavila del Masclet i en 
diferents establiments durant tots els dies de la festa. 
 
Acompanyaments  
El Ball de Diables, amb els tabalers de la colla 
La Víbria, amb els dolçainers Tresmall (Vinaròs) 
El Drac, amb la Cobla Antiga del Camp 
El Basilisc, amb la formació 3 Tocats 
El Lleó, amb el grup Metralla 
Els Nanos, amb els Ganxets, grallers del Baix Camp 
La Mulassa, amb el grup de grallers Xalocs 
Els Gegants, amb els grallers Els Vinardells (Penedès) 
El Carrasclet, amb Pentagralla, grup de grallers. 
El Ball de Pastorets, amb la mitja cobla les Majorales 
El Ball de Pere Joan Barceló, amb La Patuleia (Cambrils) 
El Ball de Galeres, amb els Ministrers del Camp de Tarragona 
El Ball de Cavallets, amb la Cobla de Tarotes 
El Ball de Cercolets, amb els grallers Els Carreter (Lleida)  
El Ball de Prims, amb la cobla de tres quartans Bufalodre (Valls) 
El Ball de Valencians, amb els grallers de la Canya d’Or  
El Ball de Bastons de l’Esbart Santa Llúcia, amb els grallers de la colla 
El Ball de Mossèn Joan de Vic, amb la mitja cobla dels Ministrers de Vilanova  
El Ball de Gitanes, amb els grallers Els Vernets (Vilafranca) 
El Cos de Bastoners de l’Orfeó Reusenc, amb els grallers de la colla 
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 R.C. Puríssima Sang  
El tàlem de Sant Pere, a càrrec dels Cavallers del Sant Sepulcre de la R.C. 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 Bou, amb els tabalers de la colla 
El Ball de Dames i Vells, amb la rondalla de la colla 
Els Bous de foc, amb els tabalers de la colla 
 
 
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 
Els Nanos Petits, amb els Ganxets, grallers del Baix Camp 
La Mulasseta i els Vitxets, els Moros i Indis Petits, amb els grallers Els Vinardells 
(Penedès) 
El Ball de Pastorets Petit, amb la mitja cobla les Majorales 
El Ball de Cercolets Petit, amb els grallers Els Carreter (Lleida) 
El Ball de Prims Petit, amb la cobla de tres quartans Bufalodre (Valls) 
El Ball de Valencianets, amb els grallers de la Canya d’Or 
El Ball de Bastonets de l’Esbart Santa Llúcia, amb els grallers de la colla 
El Ball de Gitanetes, amb els grallers Pentagralla 
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 
Tancant el seguici petit la Banda Pere Manyanet 
 
La botiga de la Festa Major i punt d’informació  
 
Situada al jardí de la Casa Rull, podreu trobar programes, postals, cartells... i tots 
aquells productes que són identificatius de la Festa Major de Reus: samarretes, 
carpetes, llapis, bolígrafs, els gots reciclables, xocolata, "bou i arròs" enllaunat, tasses, 
el llibre de la Festa Major, els imants, el trencaclosques dels Gegants i Nanos. Trobareu 
novetats de les entitats, la nova samarreta del seguici i els Pins arts de la festa. 
 
Horari:  
De l'11 al 30 de juny, de 10.00 a 13.30 h i de 17 a 20.30 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. 
 
Per a més informació: 
010 per a trucades des de Reus 
977 010 010 des de fora de Reus i mòbil  
o www.festesreus.cat i www.reus.cat 
 
 
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 us 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 (ja que la 
pólvora mullada pot tenir efectes imprevisibles).  
 
5.  No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap de les 
persones que en són membres  
 
6. Seguiu en tot moment les indicacions de les persones integrats 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 
proper, o segons l’acte que sigui, a algun membre de l’organització. 
Indiqueu a les polseres el nom complert del nen i el telèfon del pare, mare o tutor. 
 
Telèfons d’Interès: Guàrdia Urbana 092 – Atenció centralitzada: 977 010 010 
 
au Acte amb traducció simultània per a persones amb discapacitat auditiva 
ac Instal·lacions amb accessibilitat 
wc Lavabos adaptats 
 
.................................................. 
 
Aquest és el programa oficial de la Festa Major de Sant Pere 2012, elaborat i coordinat 
per l’Institut Municipal d’Acció Cultural de Reus. L’organització es reserva el dret a 
modificar aquest programa si, per causes de darrera hora, ho considerés convenient, 
fet que s'anunciaria, 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 2012. 
 
Edita: Institut Municipal d’Acció Cultural 
Cartell de la festa: Pere Prats Sobrepere 
Disseny de programes: OVNI 
Fotografies: Niepce/Arxiu IMAC 
 
 
 


