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Concerts de gran format, foc,
Seguici i devoció per Misericòrdia

Una imatge d'una anterior celebració de Misericòrdia, a prop del temple | Reusdigital.cat

Aquest migdia de dimecres ha tingut lloc la presentació del programa de les festes de la Mare
de Déu de Misericòrdia, d'enguany a Reus. Com per Sant Pere, es recupera presencialitat en
els actes, tot coincidint amb un major control de la pandèmia. El regidor de Cultura, Daniel
Recasens, ha avançat algunes de les iniciatives previstes, com ara els concerts de gran format
al parc de la Festa, les cites a la Palma i el paper que el Seguici tindrà en la celebració.
Entre les novetats o modificacions respecte festes d'anys anteriors, Recasens ha apuntat que els
vermuts s'han traslladat a la Palma: el Vermulet del Ball de Cercolets, el Vermut Rumbero del
CRAC i Colla Gegantera i el Vermut Banyut del Bou de Reus. Tindran lloc el dia 12, el 18 i el 19
de setembre, respectivament.
Es mantenen les activitats pròpies del mes de setembre, com el Circ llunar a la Palma, el dia 12 a
les 6 de la tarda, i el Jazz cava (el dia 16, a dos quarts de 8 del vespre, i amb l'actuació de Gianni
Gagliari). El cap de setmana del 17 i 18 de setembre, la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles i la
Federació Catalana de Jocs Tradicionals han programat diferents activitats per tal de donar a
conèixer aquestes pràctiques ludicofestives.
Com va passar per Sant Pere, el parc de la Festa és l'espai ideal per poder fer-hi concerts, ja
que la distribució de les cadires ens permet mantenir les distàncies, segons ha argumentat el
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regidor.
El 22 tindrà lloc un concert de Miki Núñez, amb una entrada de 10 euros; l'endemà, dia 23, serà el
torn dels Stay Homas, amb entrades a 5 euros; el 24 a la nit s'hi farà la revetlla de Misericòrdia, al
mateix lloc, amb l'orquestra Allioli. Aquesta serà gratuïta. Finalment, i el 25, al recinte s'hi farà el
concert de Koeman i la Terraseta de Preixens.
Com que la "sortida lliure" dels elements del Seguici no es pot fer, ha indicat Recasens, "l'hem
reconduït agrupant-ne de diferents" en quatre centres educatius diferents. El dia 25, per
Misericòrdia, també podrem gaudir de l'actuació castellera dels Xiquets de Reus, just abans de
l'encesa de la Víbria i del Drac, seguida de la Carretillada a càrrec del Ball de Diables. Aprofitant
la disposició del passeig de Misericòrdia, també es convertirà en l'espai on es podrà veure el Seguici
Petit, el dia 23 a dos quarts de 7 de la tarda.
A la Palma, a banda d'acollir el Festival Reggus en la seva 28a edició el dia 24, també hi podrem
veure el Carro dels Romanços juntament amb el Canó els dies 22 i 23. El dia 24, i per completar les
revetlles, a la plaça d'Anton Borrell, tindrem l'orquestra Nova Blanes, amb concert de tarda i de
vespre.
A la bassa del Mas Iglésias s'hi han centrat els espectacles familiars, de manera que els dies
21 i 22 hi trobarem els espetacles Danscircant, de la companyia Sac Espectacles, i un espectacle
per reciclar de mà de La Residual. El foc tindrà també el seu moment amb la representació del Ball
de Sant Miquel, a càrrec dels Diables, el dia 17 a la Palma, i el dia 18, amb una cercavila de foc.
Les entrades estaran disponibles a https://entrades.reuscultura.cat
(https://entrades.reuscultura.cat) i s'aniran afegint de mica en mica per evitar col·lapses.
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