
 

 

 

[PROGRAMA D’ACTIVITATS PER SANT JORDI] 

La Capital de la Cultura Catalana celebra un ampli 

programa d'activitats en motiu de la diada de Sant 

Jordi 

L’Ajuntament de Reus presentarà el ‘Llibre verd’ de privilegis de la ciutat  

L’Orquestra Camerata XXI oferirà el concert de Sant Jordi obrint les portes de 

Mas Calvó al públic 

El Mercadal centralitzarà les activitats al llarg de la diada amb parades de llibres i 

roses, ballada de sardanes i una cercavila entre d’altres activitats 

Reus, 12 d’abril de 2017 · Reus, Capital de la Cultura Catalana 2017 viu aquest mes d'abril un 

ampli programa d'activitats culturals i literàries amb motiu de la festa de Sant Jordi. Les 

setmanes anteriors al 23 d'abril i també els dies posteriors vénen carregats d'actes promoguts 

des de les Biblioteques Municipals, els centres cívics, les escoles i diferents entitats de la ciutat. 

El Mercadal, epicentre de la diada  

El dia de Sant Jordi les Biblioteques Municipals de Reus acompanyaran els autors que 

vulguin signar llibres a la plaça del Mercadal de 10h a 13h i de 18h a 20h. Aquest espai 

tornarà ser l'epicentre de la festa de Sant Jordi durant tota la jornada. Des de bon matí es 

podran visitar les parades de roses i llibres. A les 13h l'alcalde oferirà la recepció als autors 

locals al saló de plens de l'Ajuntament i a les 18h tindrà lloc la tradicional audició i ballada de 

sardanes a càrrec de la Cobla Pare Manyanet. A la mateixa hora la Coordinadora de 

Danses Tradicionals de Reus presentarà la Festa de l'Arbre de Maig i a partir de les 19h 

diferents elements festius sortiran en cercavila pels carrers més cèntrics de la ciutat. A 

les 19:15h els Xiquets de Reus faran l’exhibició castellera de Sant Jordi. La diada 

finalitzarà amb l'encesa del Drac, el Drac petit i la Víbria.  

L’Ajuntament de Reus presenta el "Llibre verd" de privilegis de la ciutat 

El mateix diumenge a les 18h, a la sala Anton Borrell del Palau Municipal és prevista la 

presentació per part de l'Arxiu Municipal de la digitalització del "Llibre verd" de 

l'Ajuntament de Reus amb una conferència del doctor en Història Ezequiel Gort. Aquest volum 

és el llibre de privilegis de la ciutat de Reus (s. XVI-XVII), que a partir d'ara serà accessible per 

a la ciutadania a través de l'Internet. 

L’Orquestra Camerata XXI actuarà a Mas Calvó 

El dissabte 22 a les 20h tindrà lloc el concert de Sant Jordi a càrrec de l’Orquestra Camerata 

XXI. La formació oferirà el concert ‘Danses i festes a Mas Calvó’ en un concert que obrirà per 

primer cop les portes d’aquest espectacular edifici al públic. En aquest programa es 

descobriran les danses predecessores dels balls d’avui: la pavana, el minuet, la giga i la 



gallarda. I faran viatjar als espectadors en el temps i recordar com la música i la dansa sempre 

han anat de la mà.  

L'entrada és gratuïta, però cal reservar invitació a: capitalcultura2017@reus.cat o al telèfon 

977 010 200 

Per gestionar entrevistes amb Xavi Blanc, director de Camerata XIX, podeu posar-vos en 

contacte amb Núria Olivé: nolive@comedianet.com l 691 836 408  

 

Les Biblioteques Municipals escalfen motors amb els autors locals 

El 18 d’abril (18h) a la Biblioteca Central Xavier Amorós, tindrà lloc la trobada d'autors locals. 

La cita estarà protagonitzada pel col·lectiu La Gata Borda acompanyada de l'actuació de 

músics del Conservatori de la Diputació de Tarragona. Els llibres seran exposats en una 

fins el 29 d'abril a la sala central, en una ambientació escolar d'acord amb els continguts de la 

pròxima Guia de Lectura. 

Des de les Biblioteques Municipals es promou també un any més el programa "Reus Llegeix", 

que recull les diverses activitats de lectura dins de les altres àrees de l'ajuntament, A més, la 

sala central de la BCR serà escenari el 21 d'abril (20h) de la revetlla de Sant Jordi "Balla'm 

un llibre", en coordinació amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat, en el qual 

participaran l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i en què el protagonista 

serà el llibre "La força del vent", de Marta Magrinyà. 
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Núria Olivé/ Marc Gall 

COMÈDIA. Comunicació & mèdia 

www.comedia.cat  | @fescomedia 

nolive@comedianet.com 691 836 408 (Núria) 

 

Jordi Suárez 

Ajuntament de Reus 

jsuarez@reus.cat l 977 010 023, ext. 2411 

 

Més informació a www.capitalcultura.reus.cat l @reus_ccc2017  
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