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Cinc actes de Misericòrdia que no us
heu de perdre

El Ball de Diables de Reus, protagonista per Misericòrdia | Reusdigital.cat

Hem entrat ja a les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia i, per aquest motiu, hem
seleccionat per a vosaltres cinc actes lúdics, culturals i tradicionals que creiem que no us
podeu perdre. En tot cas, podeu consultar tota la programació a l'enllaç inferior:

Les festes d'enguany, com ja va passar al juny, per Sant Pere, recuperen la normalitat
prepandèmica. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Daniel Recasens, ha subratllat les
"ganes" que el veïnat té de viure amb "intensitat" l'anomenada festa major petita de la capital del
Baix Camp.

Com que la programació conté més de 150 activitats, de ben segur que hi trobareu la vostra, la
més indicada per gaudir Misericòrdia amb els amics, la família, la parella o pel vostre compte.
Nosaltres, per si de cas, us en proposem cinc.
Som-hi!
"En clau de dona", a la Palma
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Dijous, dia 22, des de les 9 del vespre i a la Palma, el Cor Ciutat de Reus pujarà a l'escenari per
oferir el concert En Clau de Dona. L'espectacle, expliquen els components del grup, "vol fer un
homenatge a les figures femenines emblemàtiques de les darreres dècades. La força de les seves
cançons es trasllada a l'escenari amb un acompanyament audiovisual i moviments escènics que
pretenen traslladar els missatges a través de les cançons i l'escenografia conceptual i
innovadora".
Cercavila del Seguici Petit (SUSPÈS)
I que n'és, de gran, el Seguici Petit de Reus! Divendres, dia 23, des de les 6 de la tarda i al
Mercadal, tindrà lloc la cercavila amb els elements festius. Aquesta comptarà amb la participació dels
músics de l'Aula de Sons de Reus, el 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 Prims petit,
el Ball de Valencians petit, el Ball de Bastonets de l'Esbart Santa Llúcia, el Ball de Mossèn Joan
de Vic petit, el Ball de Gitanes petit, l'Escola de Bastons de l'Orfeó Reusenc, la Canalla dels
Xiquets de Reus i l'Àliga petita.
Diada castellera de Misericòrdia
Dissabte, dia 24, la cita recomanada és a la plaça del Mercadal, on podreu viure la Diada
castellera de Misericòrdia. Els amfitrions, els Xiquets de Reus, rebran la visita dels Nens del
Vendrell i dels Moixiganguers d'Igualada. Començarà a les 6 de la tarda.
Rosari de Torxes
"Una impressionant manifestació de devoció religiosa". D'aquesta manera es descriu el Rosari de
Torxes, que cada nit del 24 de setembre omple de petits punt de llum el passeig de Misericòrdia
de Reus. Des de la plaça de la Pastoreta, el dissabte a dos quarts d'11 de la nit, els participants
aniran fins al Santuari tot baixant (i pregant) pel passeig de Misericòrdia.
La venda de torxes començarà a dos quarts de 10 de la nit.
La Baixada del Ball de Diables
Diumenge, dia 25, el Santuari serà el punt de trobada de milers de reusencs. Siguin els oficis
religiosos, la baixada del Seguici al matí, o les ballades de la tarda (amb especial rellevància del de
l'Àliga, a l'interior del temple), el cert és que un dels moments més esperats de la jornada serà a
partir de dos quarts de 8 del vespre, quan arrenqui la Baixada del Ball de Diables de Reus.
Aquesta donarà pas a l'encesa de la Víbria i del Drac, i a la Carretillada de Misericòrdia. L'encesa de
la façana del Santuari i la mostra piromusical posterior seran la cirereta del pastís.
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