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Sant Pere 2022: 27 de juny, el
Seguici Petit
Quins són els actes previstos per a aquest dilluns? Consulteu-los

Imatge d'arxiu del Seguici Petit a la Festa Major de Sant Pere 2021 | Alba Cartanyà

Actes previstos en el programa de Sant Pere 2022 a Reus, pel dilluns 27 de juny, dia de la
Festa Major petita:

- De dos quarts d'11 del matí a dos quarts de 2 del migdia, al PARC DEL MAS IGLÉSIAS, parada
de jocs de fusta de la companyia Tombs Creatius amb Colors de Monstre.
- A la 1, 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.
- A la 1, a LA PALMA, concert vermut amb FanFarra, amb l'espectacle Fem farra.
- De les 5 de la tarda a les 8 del vespre, al PARC DEL MAS IGLÉSIAS, parada de jocs de fusta de
la companyia Tombs Creatius amb Colors de Monstre.
- A les 5 de la tarda, a la PLAÇA DEL BALUARD, Festa Major Sense Cotxets, fins a dos quarts
d'11 de la nit.
- A les 6 de la tarda, 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
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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.
- A dos quarts de 7, a la PLAÇA DEL MERCADAL, berenar popular, gentilesa de Borges.
- A les 7, 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 les 7, 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.
- A dos quarts de 8 del vespre, a la PLAÇA DE DAVID CONSTANTÍ, representació del Ball parlat
satíric de Dames i Vells.
- A un quart de 9, al CARRER DE SANT MIQUEL, representació del Ball parlat satíric de Dames i
Vells.
- A un quart de 9, al CARRER DE LA FONT, Ruta de les Bruixes a Reus.
- A les 9 del vespre, al CARRER DE MARTÍ NAPOLITÀ, representació del Ball parlat satíric de
Dames i Vells.
- A les 9, a LA PALMA, Varietées de Sant Pericu. Bravium Teatre ens ofereix i coordina un
espectacle amb diferents exhibicions de música, dansa, teatre, màgia, i humor... que es barregen
en actuacions sorprenents i esbojarrades. Espai amb capacitat limitada.
- A les 9, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, mostra de dansa a càrrec de les escoles que formen la
Coordinadora de Dansa de Reus.
- A dos quarts de 10, a la PLAÇA D'ANTON BORRELL, sopar popular de bou i arròs, el plat
tradicional de la Festa Major, i a dos quarts d'11, ball de revetlla a càrrec de la Reus Big Band.
- A tres quarts de 10 de la nit, al CARRER DEL VIDRE, representació del Ball parlat satíric de
Dames i Vells.
- A les 10, al PARC DE LA FESTA, concert amb Lildami i Lágrimas de Sangre. Preu: 15
euros.
- A les 11, 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.
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