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El Ball de Galeres, l'Àliga i Òmnium,
avisos d'honor dels Diables per
Misericòrdia
També hi ha un reconeixement a tots els sanitaris "a primera línia" durant la
pandèmia

Una imatge de la Baixada dels Diables al Santuari, l'any 2019 | Reusdigital.cat

El Ball de Diables de Reus ha donat a conèixer, aquest matí de dimecres, a qui han anat a parar
els avisos d'honor de la Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia d'enguany. Es tracta d'una
sèrie de reconeixements que fa el col·lectiu a entitats o veïns per commemorar un aniversari,
o la seva activitat per a la ciutat.
D'aquesta manera, els avisos d'enguany són per al Ball de Galeres, que celebra les dues
dècades de la seva recuperació; per a l'Àliga de Reus, que en compleix 25, i per a Òmnium Baix
Camp, que en aquest cas ha arribat al mig segle de trajectòria.
Amb tot, i per l'excepcional context social que vivim, el Ball de Diables encara ha volgut fer
un reconeixement a tots els sanitaris "a primera línia" durant tots aquests mesos de pandèmia.
Cal recordar que el Ball de Diables s'ha queixat, aquest passat dimarts, de les "incoherències"
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en l'aplicació de mesures restrictives a les festes d'arreu del país. En aquest sentit, i en
comunicat, el grup ha exposat que no troba "lògic" que es permetin grans concentracions i
manifestacions, però que en canvi es limiti l'aforament d'espectacles o esdeveniments de cultura
popular. De fet, han instat el batlle, Carles Pellicer, i el regidor de Cultura, Daniel Recasens, a
"exigir" al Govern de la Generalitat que introdueixi els canvis necessaris en la normativa per tal
que les celebracions es puguin dur a terme amb normalitat.

Pel que fa a les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia d'enguany, va ser el passat cap de
setmana quan es va fer la Cercavila de Foc en l'entorn del Mercat Central, precisament amb
la participació, entre altres, dels Diables. De cara al proper dijous a la tarda, i si el temps ho
permet, el Ball de Diables infantil prendrà part a la Cercavila del Seguici Festiu petit, prevista a
partir de dos quarts de 7 al passeig de Misericòrdia, en un espai habilitat especialment per a
l'ocasió.
Dissabte, dia de Misericòrdia, la cita serà a partir de dos quarts de 8 del vespre, amb la ja
tradicional Baixada al Santuari i la Carretillada posterior.
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