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Misericòrdia 2022: consulteu els
més de 150 actes programats
Les festes comencem oficialment el 21 de setembre, però dies abans ja hi ha
activitas previstes

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

Reus té a punt el programa d'actes previstos de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia
2022, que començarà oficialment el dimecres 21 de setembre amb el lliurament dels Guardons de
la Ciutat i que tindrà com a centre neuràlgic els voltants del Santuari, en el que serà la festa del
retorn a la normalitat després que encara l'any passat es van ha ver de prendre mesures per
evitar el contagi pandèmic.
El programa inclou els actes tradicionals, espectacles infantils, activitats organitzades per les
entitats, revetlles, I espectacles. El regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, ha
exposat a través d'un comunicat que ?quan el món torna a acostumar-se a les rutines d'un nou
curs, les quotidianitats es reprenen, els horaris s'encalcen de nou, a Reus ens disposem altra
vegada per la festa i ens aboquem al carrer? i ha afegit que ?ja no volem parlar més del que ha
estat o no ha estat fins ara, sinó que volem gaudir al màxim del que s'ha preparat per enguany?.
Per a les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia s'han preparat més de 150 activitats, entre
els actes previs i els posteriors de la festa, que es concentra entre el 21 i el 25 de setembre.
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Descarregueu-vos el Programa de les festes de la Mare de Déu de Misericòrdia 2022
Els actes destacats
El divendres 16 de setembre, des del barri del Santuari i a les 6 de la tarda, es farà el repartiment
del programa. El Xiquet i la Xiqueta, acompanyats del Campi, viatjaran en cotxes d'època fins a
la plaça del Mercadal. Ja el mateix divendres, en el programa d'actes destaquen dues de les
propostes tradicionals de Misericòrdia. Per un costat, el Ball de Sant Miquel, que escenifica la lluita
del bé i el mal. Es farà a la plaça del Castell, a les 8 del vespre. Més, tard, a dos quarts de 10 de la
nit i a la Prioral de Sant Pere, es farà el muntatge escènic de l'Orfeó Reusenc, Misericòrdia de Reus
al Cel. Les entrades costen 4 euros i es poden comprar a entrapolis.com.
El dissabte 17 és el dia en què els protagonistes són els gegants, amb la 21a Trobada de
Gegants a Reus durant la tarda, i també el foc, amb la celebració de l'A Reus, Correfoc Infantil!, a
partir de les 8 del vespre. Durant el dia hi haurà actes diversos, com també el V Vermulet, el
vermut del Ball de Cercolets, o el sopar popular de bou i arròs al vespre, organitzat pel Bou.
El 56è Aplec Baix Camp centrarà els actes del dia 18 de setembre al voltant de la plaça del
Santuari. El mateix dia trobarem un vermut a la plaça de la Patacada organitzat per la Cucafera i
durant el dia es commemorarà el 15è aniversari de l'Estol del Basilisc, amb actes entre els quals
destaca el vermut al parc de Sant Jordi i la cercavila dels elements festius convidats per a l'ocasió,
tots ells amb ploma, i la ballada final a la plaça de la Llibertat, a la tarda; la trobada d'Elements
Fets per Tu-Fan del Seguici, al Mercadal, o la cantada d'havaneres a la nit, també al Mercadal,
on el grup cultural de les Misericòrdies repartirà el Tronat (vermut cremat) als assistents.
Els dies 20 i 21, el Carro dels Romanços torna al carrer de la ma del Bràvium Teatre. Les Festes de
la Mare de Déu de Misericòrdia s'obriran oficialment amb el lliurament dels Guardons de la Ciutat
2022 el dimecres dia 21 de setembre, a les 8 de vespre, al saló de lens. Es farà l'entrega del títol de
Fill Il·lustre de la Ciutat a Joaquim Mallafrè Gavaldà, de la Medalla de la Ciutat al Centre de
Lectura i a Oriol Tarragó Pàmies; i de les mencions honorífiques municipals a Mossèn Creu Sáiz, a
títol pòstum; el Gremi de la Construcció del Baix Camp, l'Associació de Salut Mental Dr. Tosquelles,
la Germandat de Sant Josep Obrer, el Ball de Cercolets, l'Associació de Dones Camí de Valls i
l'Aula de Sons. Durant l'acte es repartirà la postal número 49 de la col·lecció de Postals de la
Festa Major, dedicada a l'acte dels Guardons de la Ciutat.
El Canó de les Festes omplirà de canonades els carrers de Reus aquest mateix dia i també el 22
quan es durà a terme, entre d'altres, la 28a Trobada de Misericòrdies a l'Ajuntament, i l'endemà
divendres, el protagonisme serà pel Seguici Petit i per l'A Reus, correfoc!.
El dissabte dia 24 arrencarà amb el vermut rumero, organitzat per La Nit de Fer l'Índiu, i continuarà
amb la Diada Castellera de Misericòrdia al Mercadal. Començarà a les 6 de la tarda, amb les colles
Moixiganguers d'Igualada, Nens del Vendrell i els Xiquets de Reus. Però també és el dia de la
vigília, amb la Cercavila del Masclet, el Rosari de Torxes i les revetlles, amb la Principal de la
Bisbal, o la revetlla jove, amb La Bruixa Express i l'Allioli. També a La Palma tindrà lloc el 29è
Reggus.
El dia de la Mare de Déu de Misericòrdia tota l'activitat es concentrarà al voltant del passeig de
Misericòrdia i del Santuari. Destaquen la baixada del Seguici Festiu al matí o la dels diables a la
tarda; la solemne missa concelebrada, les ballades dels gegants, nanos, danses i bestiari i la
recuperació del dinar de festa major dels grups festius de la ciutat, suspès aquests anys a causa
de la pandèmia. El ball de l'Àliga a l'interior del Santuari, les enceses dels elements de foc, la
carretillada del Ball de Diables i l'encesa de la façana del santuari amb la mostra piromusical
donaran per finalitzada la festa.
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