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Editorial

Dos moments fonamentals aquest trimestre:
El lliurament del guardó “El Més amic de 
Reus”
El dia 8 de juny en els locals del restaurant “La Bella Itàlia” vam 
lliurar el guardó “Més amic de Reus” al Xavier Amorós i Solà. Va 
ser un acte emocionant, en el que li vam reconèixer els seus molts i 
molts mèrits en pro de la cultura a la nostra ciutat.

L’Asseemblea general estraordinàra del 
Centre.

El dia 12 de juny de 2019, 
vam celebrar l’Assemblea 
general més important per 
al proper desenvolupament 
del Centre d’Amics de Reus.

Es va decidir aprovar el 
canvi estratègic proposat, 
consistent en una major 
obertura als socis i a la ciu-
tat, així com a una actualit-
zació, això si, sense perdre 

les nostres arrels.

A l’efecte vam aprovar per immensa majoria la creació de l’Espai 
Marià Fortuny i el seu finançament.

Ubicat als baixos i entresòl de la part esquerra (segons entrem) de 
l’edifici, per actes de promoció cultural, lloc de reunions, servei de 
cafeteria, oci, etc.i per poder gaudir del Centre, fins i tot el matí i els 
caps de setmana.

Vam aprovar per
immensa majoria la

creació de l’Espai
Marià Fortuny

i el seu fi nançament

Foto portada: Lliurament del guardó “El Més amic de 
Reus 2018” al Sr. Xavier Amorós i Solà a càrrec del presi-
dent del Centre d’Amics de Reus, el Sr. Joan M. Mallafrè 
i Anguera.

Joan M. Mallafrè i Anguera

President
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Assemblees Balanç de situació

(Adaptat al pagament per a entitats no lucratives)  tancat el 31 de desembre de 2018
 ACTIU 2018 2017
 B) Immobilitzat
  III. Béns Del Patrimoni Històric
  Immoble  425.961,09  425.961,09  
Millores Immoble  19.639,53  19.639,53  
Millores Immoble 2012  28.081,77  28.081,77  
Millores Immoble 2013  8.066,91  8.066,91  
Millores Immoble 2016  3.520,98  3.520,98  
Acomptes I Immobilitzacions  -    -    
IV. Altre Immobilitzat   
 Instal.lacions  6.772,24
 Mobiliari 44.145,08
 Equip Informàtic 1.473,35
 Fotocopiadora 120,20
 Biblioteca  3.779,00
 Alcova M. Fortuny  9.015,18
 Sala Juntes  7.212,15
 Megafonia  2.184,54
 Projector Sony  1.399,00
 Fax   126,56
 Calef. Sala Actes  2.722,04
 Projector  594,58
 Equip de So  1.322,66
 Alarma  755,54
  Total  81.622,12
 Amortització Acumulada 80.992,35 132,26 287,95
 V. Immobilitzacions Financeres   
 Fiances Constituïdes (Rest. Façana)
 D) Actiu Circulant   
 II. Existències (Fons D’art)   2.575,78  1.290,40
 VI. Periodificacions A Curt Termini   
 Constribucions Especials Aj. Reus    
 VII.Tresoreria (Caixa i Bancs) 1663,41 738,28
  Total Actiu  489.641,73  487.586,9
PASSIU    
A) Fons Propis   490.603,55  490.603,55
 I. Fons Social   475.000,00  475.000,00
 IV. Reserves   12.191,62  12.191,62
 V. Romanent   395,29  3.487,13
 VI. Resultat negatiu o positiu de l’exercici  2.054,82 -3.091,84
B) Ingressos A Distribuir   
 I. Subvencions Of. De Capital   -    -  C) 
Provisions
 Provisió per Obres
E) Creditors A Curt Termini
 V. Altres Deutes A C/T
  Total Passiu   489.641,73  487.586,91

Liquidació del pressupost de l’exercici 2018

El passat dia 5 d’abril es va celebrar l’assemblea general ordinària de socis, amb 8 punts 
a l’ordre del dia.
El primer era la lectura i aprovació de l’acte de l’assemblea anterior, que es va aprovar 
per unanimitat. Els punts 2, 3 i 4 feien referència a l’apartat econòmic de l’entitat i que 
trobareu desglossat en aquestes mateixes pàgines i que també van ser aprovats.
La memòria d’activitats -punt 4- també va ser aprovada, a l’igual de la proposta de 
la junta de govern de nomenar més amic de Reus 2018 al poeta i escriptor reusenc 
Xavier Amorós i Solà, que era el punt 6 de l’ordre del dia, el següent punt va ser un 
informe que el Sr. president en Joan M. Mallafrè va presentar a l’assemblea en motiu 
dels 40 anys de la fundació del Centre i els projectes a desenvolupar, que també va ser 
aprovat per unanimitat. El penúltim punt de l’ordre del dia va ser el nomenament de 
Vicepresident al Sr. Joan Ciurana Moya, que a més portarà l’apartat d’imatge i comu-
nicació del Centre.
Per cloure l’assemblea hi va haver el torn obert de paraules.
I el dia 12 de juny es va celebrar l’assemblea general extraordinària, amb 2 punts a 
l’ordre del dia, el primer la lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, que es 
va aprovar i el segon la proposta de la creació de l’espai Marià Fortuny, que també es 
va aprovar per majoria.

INGRESSOS Pressupostat Aplicat Desviació
Quotes de socis  22.000,00  22.740,00 -740,00
Subvencions, donatius i patrocinis  5.000,00  6.813,90 -1.813,90
Altres   3.000,00  4.082,80 -1.082,80
 Total 30.000,00  33.636,70 -3.636,70
DESPESES   
“El més amic de reus”  500,00  1.980,11 -1.480,11
Revista “Lo Nunci”  5.000,00  4.141,28  858,72
Certamen de poesia  1.000,00  1.025,00 -25,00
Reparacions i manteniment  3.000,00  3.501,09 -501,09
Assegurances  2.000,00  2.155,10 -155,10
Publicitat i rel. Públiques  2.000,00  1.363,96  636,04
Subministraments i comunicacions  5.000,00  4.427,82  572,18
Correspondència  2.500,00  3.116,00 -616,00
Subscripcions  500,00  542,00 -42,00
Federacio d’ateneus  -    559,00 -559,00
Material oficina  500,00  1.637,63 -1.137,63
Altres   1.000,00  353,10  646,90
Tributs  880,00  863,41  16,59
Gestoria  920,00  1.066,78 -146,78
Administració i representació  4.800,00  4.458,34  341,66
Previsions extraordinaries  400,00  -    400,004
Loteria  -    259,00 -259,00
Total  30.000,00  31.449,62 -1.449,62 

BENEFICI DE L’EXERCICI 2018    2.187,08
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Compte de resultats de l’exercici 2018 Proposta de pressupost per a l’exercici 2019

INGRESSOS 2018 2017
1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia
 Quotes de socis  22.740,00  19.877,00
 Altres 2.296,30  833,90
 Subvencions  3.744,18  2.637,43
 Donacions  2.790,50  5.313,09
 Aportacions  279,22  -  
 Loteria  1.786,50  880,00
 Reintegrament   1.068,00
 TOTAL INGRESSOS  33.636,70  30.609,42
DESPESES 
1. Ajuts monetaris i altres
 Certamen poesia  1.025,00  1.200,00
 El Més Amic de Reus  1.980,11  85,07
 Revista “Lo Nunci”  4.141,28  5.045,04
5. Dot. per a amortitzacions d’immobilitzat   
 Dotacions de l’exercici  132,26 287,95
6. Altres despeses
 Serveis exteriors  3.501,09  2.317,60
 IBI i assegurança  3.018,51  2.883,72
 Subministraments i telefonia  4.427,82  4.172,51
 Altres serveis  9.183,12  11.354,50
 Despeses diverses  4.172,69  6.354,87
 Despeses financeres (compte de crèdit)  -   0
 TOTAL DESPESES  31.581,88  33.701,26
BENEFICI DE L’EXERCICI 2018 2.054,82 -3.091,84

INGRESSOS
    Quotes de socis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24.445
 Donatius  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.000
 Subvencions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6.000
 Altres aportacions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.000
                                             Total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36.445
DESPESES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Revista “Lo Nunci”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.000
 El Més Amic de Reus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600
 XVIIè Premi Francesc Martí Queixalós .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600
 Reparacions i manteniment.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4.500
 Assegurances.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.300
 Publicitat i rel·lacions públiques   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.000
 Correspondència.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.500
 Subscripcions   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600
 Material oficina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.600
 Tributs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900
 Gestoria   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.100
 Neteja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.950
 Alarmes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.200
 Ascensor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.200
 Subministraments  i comunicacions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.000
 Càmares vigilància.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.600
 Llums balconades  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 570
 Federació d’Ateneus de Catalunya  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 550
 Previsions extraordinàries .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.000
 Previsió cobertura pèrdues   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.675
 (Devolucions  -  reparacions extres)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
                                                    Total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36.445

Memòria d’activitats

“Lo Nunci” Revista trimestral del Centre d’Amics de Reus amb una tirada de 650 exem-
plars per número. És l’òrgan informatiu de les activitats del Centre. A més a més, inse-
reix col·laboracions de socis, sòcies i simpatitzants sobre història local, lingüística i poesia 
catalanes; itineraris d’excursions; biografies de reusencs il·lustres; certàmens, fets i actes 
diversos, etc. i altres temes d’interès general que afecten sobretot la nostra ciutat i els seus 
habitants. Es tramet a tots els socis i sòcies, així com també a diverses institucions, auto-
ritats i personalitats de Catalunya. 

“Full d’activitats” Circular d’aparició mensual per informar de les activitats a dur a terme 
pel Centre durant el proper mes. Es tramet a tots els socis i sòcies, per publitramesa i email. 
També publiquem les nostres activitats a la nostra Web, Facebook, Instagram i Twitter

Comunicació

CURSOS I ACTIVITATS 2018
CLASSES DONES HOMES TOTAL PARTICIPACIÓ DONA
BRIDGE  3 6  9   33%
MANUALITATS  6 -  6 100%
PINTURA 25 9 34    74%
ACTIVITATS DONES HOMES TOTAL PARTICIPACIÓ DONA
ARTISTES AMB EXPOSICIÓ 1 7 8  13%
CONFERENCIANTS 3 9 12  25%
PARTICIPANTS EXCURSIONS 75  45 120  63%
SECCIONS 2018
GRUPS DONES HOMES TOTAL PARTICIPACIÓ DONA
ASSOC. DE DONES GANXETES” 37   - 37 100%
ARFB” Futbol Botons - 14 14    0%
COR MESTRAL” Cant coral 24 12 36 67%
GAVE” Cotxes d’època 3 12 15  20%
“GRUP DE DECLAMACIÓ” 9  4 13  69%
L’ALBADA” Teatre 7  3 10  70%
Pel que fa als socis/es de l’Entitat el 42% són dones i en la Junta Directiva hi participen en un 50 %.

Dades estadístiques i participació de la dona
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Grup de lectura i declamació
Abril Recital sobre Ricard Ballester Pallarola, a càrrec del grup de declamació del Centre.
Novembre Lectura de poemes a càrrrec del grup de declamació del Centre.
Desembre  Recital de Nadal a càrrec del grup de declamació del Centre, sota la direcció de Franci-

na Baldris.

Conferències
Gener El Sr. Carles Pellicer, Alcalde de Reus, ens va oferir una xerrada sobre l’estat de la Ciutat.
 El Dr. Andreu Pujol, titular de Fisiologia de la URV, ens va oferir una conferència amb 

el títol “Alexandre Frias, dibuixos, fi lms i rètols”.
Febrer Conferència a càrrec del Dr. Jordi Jara Llussà, amb el tema “Un estiu al vaixell de Proac-

tiva Open Arms. El drama dels emigrants africans”.
 Presentació del llibre “Incert camí”, pel seu autor Dr. Eduard Prats Alonso.
Març Conferència a càrrec de Josep Gallofré i Marc Busquets, periodistes del Reus Digital, 

amb el títol “Reus és noticia a cada instant.
 La Confraria Sant Josep i Sant Jaume “Sant Sopar”, ens va oferir la conferència “La Set-

mana Santa viva, viscuda i celebrada”, a càrrec de Montserrat Trias Guillen, Llicenciada 
en Història i Arqueologia.

 Presentació del llibre “Desde el otro lado” per la seva autora Montserrat Palau Iglesias.
 Conferència a càrrec de M. Eugènia Vilella, amb el títol “Una pinzellada sobre l’illa 

d’Ibo (Moçambic).
Abril Conferència sobre Ricard Ballester Pallarola, a càrrec de Joan Ballester.
Setembre Presentació del llibre del Reial Club Deportiu Espanyol “Cor perico”, a càrrec dels seus 

autors Juan Pedro Martínez i Xavi Ensenyat. Van assistir a l’acte el Sr. Antoni Teixidó 
“Fundació Mao Ye”, conseller del RCDE i el President de la Penya del RCDE de Reus, 
entre altres.

Novembre Conferència a càrrec del Sr. Josep Risueño, amb el tema “Vivències del músic Victori 
Agustí Aymamí”.

 Conferència a càrrec de la Sra. Carme Just, sobre “Història de l’aigua a Reus”.
Desembre Conferència a càrrec del Dr. Josep Murgades, amb el tema “Pompeu Fabra: La (re)in-

venció de la llengua”, en motiu de l’any conmemoratiu Pompeu Fabra.
 Conferència a càrrec de la Sra. Carme Just, sobre “Història de l’aigua a Reus”.

Excursions culturals
Febrer Excursió cultural a Montblanc, amb motiu de la calçotada.
Març Viatge cultural a Madrid per visitar al Museo del Prado l’exposició de Fortuny.
Abril Excursió a Montserrat, amb visita guiada al Museu.
Maig Excursió especial a Figueres, amb motiu de la trobada nacional d’Ateneus de Catalunya.
Juny Del 4 al 10 de juny, viatgem a Terra Santa.
Octubre Excursió cultural a Tortosa.

Exposicions
Maig Inauguració de l’exposició d’olis de Ricardo Casaus.
Juny Inauguració de l’exposició de treballs dels assistents als tallers de pintura i manualitats 

del Centre.
Setembre Inauguració de l’exposició de pintura de Marc Conesa.
 Inauguració de l’exposició “Tribut a Cynthia Povell, la chica de Hoylake”, a càrrec de 

Josep M. Gómez.
Octubre Inauguració de l’exposició “Som i serem”, de Lluis Llop.
 Inauguració de l’exposició fotogràfi ca a càrrec del fotógraf Fabian Acires,dins els actes 

del 10è aniversari de Reus Digital.
Novembre Inauguració de l’exposició de dibuixos a la ploma, de Josep Maria Guerris.

Actes diversos
Gener A l’Ateneu de Tarragona, el Grup de Teatre l’Albada, va presentar l’obra “Un polític molt 

supersticiós”.
 Es va encetar el cicle “Coneguem Reus”, a càrrec de la Sra. Carme Just, per conèixer les 

petites històries de la Ciutat, amb “Els secrets de la Prioral de Sant Pere”.
Febrer Tradicional calçotada 2018, amb visita guiada a Montblanc.
 Dintre el cicle “Coneguem Reus”, la Sra. Carme Just, ens va reunir a la zona del Pallol 

per cercar els orígens.
 Presentació del viatge d’aquest any a Terra Santa.
Març Dintre del cicle “Coneguem Reus”, la Sra. Carme Just, ens vam reunir a la Plaça del Teatre.
Abril Dintre del cicle “Coneguem Reus”, la Sra. Carme Just, ens va reunir per conèixer els 

fantasmes del Palau Bofarull.
 Assemblea General Ordinària de socis de l’Entitat.
Maig Dintre el cicle “Coneguem Reus”, la Sra. Carme Just, ens va reunir per recorrer l’expan-

sió urbanística entre el Raval de Jesús i el Passeig.
Juny Acte de lliurament del guardó “El Més Amic de Reus 2017”, a l’entitat Reus Deportiu.
Setembre Jornada de portes obertes del Centre d’Amics de Reus.
Octubre Dintre el cicle “Coneguem Reus”, la Sra. Carme Just, ens va reunir des de la Puríssima 

Sang.
Novembre Tradicional Rifa de confi tura i panellets.
 Lliurament del Premi de poesia catalana “XVIè Francesc Martí Queixalós”.
 La Sra. Carme Just ens va reunir per conèixer “La Història de l’aigua a Reus pels carrers 

de la Ciutat. Sortida des de el carrer dels Recs.
Desembre El nostre Grup de teatre “L’Albada” va representar l’obra “El marit de la Marina és mari-

ner” a la Sala Santa Llúcia, col·laborant amb les festes del Barri de la Concepció.
 Presentació del disc de Robert Bonet, a la Sala d’Actes de l’Entitat, a càrrec del mateix 

autor.

Memòria d’activitats Memòria d’activitats
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Activitats

El dia 22 de maig al Centre d’Amics de Reus 
es va portar a terme la conferència:  ELS 
CONVENTS DE REUS, DEL SEGLE XV AL 
SEGLE XIX.
En aquest primer article parlarem de l’esta-
bliment a Reus d’una comunitat franciscana 
observant, i en un de posterior exposarem 
l’arribada a la vila de dues comunitats (mas-
culina i femenina) de carmelites descalços al 
segle XVII.
Les primeres gestions per fundar un convent 
a Reus s’iniciaren el 1488. Alguns frares fran-
ciscans ja havien vingut a predicar per Qua-
resma i per Nadal a la vila abans d’aquesta 
data. Les seves predicacions tenien molt 
bona acollida entre els fidels, per diverses 
raons. Predicaven la Paraula de Déu d’una 
manera entenedora per a la gent del poble, 
perquè tenien una formació específica en 
aquest sentit, que sovint no tenien els preve-
res, ja que fins el Concili de Trento (s. XVI) 
no van existir els seminaris pròpiament dits, 
i molts clergues, principalment els de l’àm-
bit rural,  sabien de memòria la litúrgia, els 
salms, però no estaven gaire instruïts en la 
predicació de l’Evangeli. A més a més els 
franciscans, com tots els ordes mendicants, 
feien i practicaven el vot de pobresa, vot que 
no tenia el clergat secular (preveres, bisbes, 
arquebisbes, papes) i les riqueses d’aquests 
últims contrastaven amb els postulats que 
havia predicat Jesús. 
És a partir de 1488 que els franciscans (orde 
mendicant fundada per Sant Francesc d’As-
sís el 1209) i el Comú de Reus pacten l’esta-
bliment d’un convent a la vila.
Els franciscans ofereixen: vetllar pel benestar 
espiritual dels reusencs, tenir cura dels em-
pestats quan hi hagués epidèmies de pesta, i 
atendre casos de necessitat material en situ-
acions de misèria.
El Comú oferia: comprar el solar del con-

vent, contribuir a la seva construcció, i  res-
catar els frares si queien captius a mans dels 
sarraïns.
En aquells moments a Reus hi havia una sola 
parròquia, la de Sant Pere, i la comunitat de 
preveres va posar tots el impediments que 
va poder per tal que no s’obrís el convent, ja 
que el seu establiment comportaria la pèr-
dua del monopoli en les qüestions espirituals 
dels vilatans.

Amb tot, el 1488 es firmen els pactes entre 
el Comú i la comunitat franciscana i es co-
mença a construir el convent, anomenat de 
Santa Maria de Jesús, a 100 passes de la mu-
ralla, al lloc on avui hi ha l’església de Sant 
Francesc i l’Institut Salvador Vilaseca.
Molt aviat els frares connecten molt bé amb 
els reusencs.  El convent és un recinte de pau 
i de devoció, i qui s’ho pot permetre desitja 
de ser-hi enterrat. També s’hi establiren al-
gunes confraries.

Els frares es dediquen a prestar els auxilis 
espirituals als reusencs que els ho demanen, 
principalment quan es troben a les portes de 
la mort, a tenir cura dels empestats, a donar 
la sopa als pobres que es presenten al con-
vent en èpoques de misèria, i a enterrar-hi 
els difunts que ho sol·liciten. Al convent fan 
classes per a nois que volen entrar-hi com a 
frares i també es fan càrrec de classes a nois 
de les escoles públiques de la vila.
Al segle XVIII el primitiu convent es troba 
en estat de ruïna i se’n construeix un de nou 
al mateix lloc. En aquest moment es canvia 
d’advocació i passa a anomenar-se de Sant 
Francesc.
En aquest segle XVIII, època de màxima 
prosperitat per als franciscans de Reus, al 
convent hi havia una cinquantena de frares.
Una sèrie d’esdeveniments polítics vindran a 
destorbar-ne la pau.

Els convents de Reus

En la Guerra de Successió, inicis del segle 
XVIII, el convent es posiciona al costat de 
l’arxiduc Carles, fet que comportarà proble-
mes de relació amb les famílies filipistes de 
la vila.
En la Guerra del Francès, 1811, les tropes 
napoleòniques envaeixen Reus, ocupen el 
convent i el destinen a caserna, n’expulsen a 
tots els frares, els porten a peu i en unes con-
dicions deplorables cap a l’exili a França. El 
1814 són alliberats, tornen al convent, que 
troben molt destrossat.
I arriba el segle XIX, segle de gran inestabili-
tat política a l’estat espanyol.
El 1833 amb la mort de Ferran VII es produi-
ran una sèrie de disputes dinàstiques entre 
els partidaris de la filla de Ferran VII (la futu-
ra Isabel II) , i els que defensen el germà del 
rei, Carles Maria Isidre. Comencen les guer-
res carlines que duraran molts anys.
Afirma Josep Alsina Gebellí, que ha fet una 
magnífica i ben documentada història del 
convent, que alguns frares, a títol personal, 
es posicionaren en un bàndol i uns altres fra-
res a l’altre, però que el convent com a insti-
tució no es definí com a favorable als carlins. 
Ara bé la gent de Reus més aviat creia que els 
franciscans defensaven la causa carlina, cre-
ença que va exaltar molt els ànims dels con-
traris als carlins, que a Reus eren majoria.
Mentrestant al 1834 arriba novament la pes-
ta i, com sempre havien fet,  els franciscans 
ajuden els empestats, però es difon la notícia 
que els frares havien contaminat l’aigua de 
la Boca de la Mina per escampar l’epidèmia. 
Tot i que les autoritats ho negaren, els fran-
ciscans cada vegada eren més mal vistos per 
la població.
Aquest ambient anticlerical escalfa els ànims 
de grups revolucionaris contra la comunitat 
franciscana i, per acabar-ho d’agreujar, ar-

riben notícies que tornant cap a la vila un 
grup de milicians reusencs, provinents d’Ar-
nes, van ser atacats per un destacament de 
carlins dirigits per un franciscà del convent 
de Reus. La notícia s’escampà com la pólvora 
i aquella mateixa nit, la del 22 juliol de 1835, 
la turba assaltà el convent, l’incendià i assas-
sinà tots els frares que va trobar.
Amb la Desamortització de Mendizábal 
(1835), l’església es va convertir en parròquia 
i el convent va tenir diversos usos públics.
Què ens n’ha quedat?
L’església de Sant Francesc.
L’Institut Salvador Vilaseca.
L’ escut franciscà (actualment bastant dete-
riorat) a la cantonada del carrer Balmes amb 
els Escorredors de Sant Francesc.
Molts noms de carrers:  de la primera advo-
cació de Convent de Santa Maria de Jesús, 
que popularment es coneixia com a Con-
vent de Jesús, n’ha quedat: el carrer de Jesús, 
l’antic raval alt de Jesús (actual raval de Je-
sús), l’antic raval baix de Jesús (actual raval 
M. Folguera), vies que, des del centre de la 
vila, portaven al convent de Jesús. 
De la segona advocació de Convent de Sant 
Francesc, n’ha quedat: la plaça, el carrer i els 
escorredors de Sant Francesc, el  carrer de 
Sant Antoni (referit a Sant Antoni de Pàdua, 
frare franciscà). I també el carrer anomenat 
popularment de la Creu Vermella (actual 
carrer del Vent), per l’existència en aquell 
carrer d’una creu de pedra vermella, creu que 
formava part dels Viacrucis que el Dimarts 
Sant feien pel carrer els frares franciscans.
   (
       continuarà)l

M. Carme Just Masdeu

Activitats

Els convents de Reus
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Al matí els estels es ponen
quan sortim amb l’autocar

l’aeroport de Barcelona
en espera de bon grat.

Portem àngel de la guarda,
nom de flor primaveral,
que actua de bell antuvi
i encara no hem marxat.

Per un d’aquells grans misteris
l’avió va puntual,

arribem tots a Venezia
l’àngel torna a actuar

per motiu d’un robatori
que bé cal denunciar.

Fem la primera parada
al Friuli italià

a la vila d’Aquilea
amb un bell foro romà

i una esplèndida basílica
sembrada de bizantins

mosaics de peixos, retrats,
símbols cristians i ocells,

que homes antics van crear.
Seguim el curs de l’Isonzo,
a Eslovènia hem arribat:

aigües multicolors, verdes
planures i nevats penyals
durant tot aquest viatge

seran els nostres companys.
Dormim en hotel

casino on juguen els italians,
també en hotels amb vistes
que ens deixen ben encisats

i d’altres sense ascensor
que ens deixen ben esgotats.

Recorrem el trist museu
de la 1a primera guerra mundial
amb el llegat del front de Soca

el cor queda trasbalsat.
Coronats de blanca neu
passem els Alps Julians,

per contrast en un poblet
trobem els més negres galls

des de la pota a la cresta.
Com passa en aquests vorals
potser en surt una llegenda

com la de cabres i bocs

que guarden a la muntanya
molts fabulosos tresors

per bons pastors rescatats
amb l’ajuda de les fades

per a poder-se casar
amb la jove somniada;

pot ser feliç el final
o hi pot haver variants.

Visitem el llac Bohinj i Vogel.
Passem per la porta dels Alps.

Arribats a Bled pugem
al castell encimbellat

i veiem l’esglesieta
en la illeta del llac.

Per canviar de paisatge,
cap a l’estret del Vintgar,

riu ràpid i tortuós,
magnífics i alts espadats
per caminets i escaletes

difícils de practicar
cansats, mullats i contents

arribem fins al final.
Com que hem vist molta natura

anem a la capital.
Liubliana ens obre els braços

amb son castell medieval,
dracs, galetes que són cors,

xocolata amb flor de sal,
i al fons unes muntanyes

com les gepes d’un camell.
Aquest cop a sota terra
trobem una altra ciutat

són les grutes de Postjona,
meravelles del passat.

Són quasi vint kilometres
de sales espatarrants.
Hi habita un peix cec

que pot viure fins 100 anys.
Calcàries escultures,
estalactites gegants,
columnes de colors,
cortines de retalls,
i en acabar la visita

el blanquíssim diamant.
Per completar la jornada,

d’un precipici penjat,
som al castell de Predjama.

Dins de la roca enclavat,
del famós baró Erazem

contemplà el tràgic final.
Ja passem a Croàcia.

D’un esplendorós passat
n’és una mostra Opatija

i l’hotel que ens ha allotjat.
De Danubi (Istrio en llatí)
ha derivat el nom d’Istria,
península on hi ha la Pula:
magna obra dels romans

magnífic amfiteatre
i dels Sergis un arc.

Ens aturem a Rovinj:
casetes tocant a l’aigua,

barques de fusta sense quilla
que reben el nom de batanes.

A Porec hi hem trobat
la Basílica d’Eufrasi

del segle V, amb mosaics
i, anant a Portorozo,

les salines, prop del mar,
perfum dels rosers florits

i al Cacao bons gelats.
Piran, joia veneciana

té el foc antic del seu far.
Del XII és la Trinitat;
en macabre processó
la Mort en un sitial,

rep una llarga fila

d’esquelets i de mortals.
Els frescos d’aquesta església

són realment especials.
Diem adéu a Eslovènia
a les coves d’Skocjan:

immenses cambres soterrànies
que et dei xen bocabadat.
Primer, cambra del silenci,
amb estalagmites gegants.
Quan comença la remor
veus 45 metres més avall

el misteriós riu Reka
que no saps per on ha entrat.

Pugem i baixem escales,
però la visita s’ho val.
Som al final del viatge,
a Venezia hem arribat:

molts hindús a les góndoles,
xinesos al Palau Ducal

al Pont dels Sospirs els negres,
i nosaltres, passejant.

Venezia sempre es Venezia
i si hi ha gent, tant se val
i segur que hi tornarem

per a perdre’ns pels canals.
I quan arribem a casa

ben segur ens ressonaran
a les despertes orelles

les campanes de Sant Marc.

Romanço molt viatjat Romanço molt viatjat
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Els actes de nomenament de Xavier 
Amorós, com a Més Amic de Reus 
2018, van començar el dia 4 de juny 
amb una conferència, a la sala d’actes 
del Centre, a càrrec de la seva filla M. 
Lluïsa Amorós on va explicar als as-
sistents algunes de les anècdotes del 
seu pare, al mateix temps que rapso-
des del grup de declamació del Cen-
tre llegien algunes poesies i/o textos 
d’aquest, era el preàmbul de l’acte 
central, el dinar de germanor que es 
va celebrar 4 dies més tard al restau-
rant La Bella Itàlia.

Tot seguit reproduïm el text que el Sr. Joan M. Mallafrè, president del Centre d’Amics 
de Reus, va presentar a l’homenatjat, també a les següents pàgines trobaran diverses 
fotos del dinar així com el text d’agraïment del Sr. Amorós.

Il-il·lustríssim Sr. Carles Pellicer, Més 
Amics, amigues/amics: 

Ja fa un any des que vam guardonar MÉS 
AMIC DE REUS al REUS DEPORTIU, i 
una altra vegada estem reunits en aquesta 
festa gran del Centre d’Amics de Reus, en 
què honorem a qui s’ha distingit en una 
llarga trajectòria, i ha enaltit Reus per tot 
arreu, o ha fet, altruístament, dins aques-
ta, una tasca de gran importància soci-
ocultural. A aquest el nomenem MÉS 
AMIC DE REUS, el més gran honor del 
nostre Centre.

Recordo que aquest guardó el vàrem ins-
taurar l’any 1981 i amb el d’avui ja en por-
tem 36 edicions

Així la Junta Rectora, en reunió convoca-
da a l’efecte, en votació secreta i segons 
les normes establertes, va acordar propo-
sar a l’Assemblea General del Centre del 

proppassat 5 d’abril, la qual va nominar 
“MÉS AMIC DE REUS 2018” al Sr. XA-
VIER AMORÓS ï SOLÀ

Fill d’un comerciant republicà i catalanis-
ta establert a Reus, un dels tres propieta-
ris de la botiga de teixits coneguda com a 
“Las Americas” als baixos del Palau Bofa-
rull, espai on Amorós desenvoluparia la 
seva vida professional després de la guer-
ra. Durant la guerra es va refugiar al poble 
de Pradell per evitar els bombardejos. Des 
de molt jove va ser un gran aficionat a la 
lectura, buscava els llibres a la biblioteca 
del seu pare. Va llegir quasi tota la col·lec-
ció, la d’abans de la guerra, r també po-
esia. S’apassionà amb el teatre de Guime-
rà, Ignasi Iglésies i Sagarra. Li entusiasmà 
Mercè Rodoreda amb la recentment pu-
blicada Aloma. Va iniciar els estudis al 
col·legi de Sant Pere Apòstol, conegut com 
“els padres”.Postguerra A la postguerra va 

seguir els estudis de batxillerat a Reus, i el 
darrer curs el va fer a Barcelona, als Esco-
lapis de Sarrià, fins que a la mort del seu 
pare, va haver de fer-se càrrec de la seva 
part de la botiga. Company de batxillerat 
de Joan Ferraté, era amic també del seu 
germà Gabriel, amb els quals compartí vi-
vències a de la guerra civil i amb els quals 
va seguir relacionant-se. Es casà amb Lui-
sa Corbella i tingué tres fills. Va fer teatre 
i ràdio, i participava en les iniciatives de 
la represa cultural catalana i en la lluita 
antifranquista.

Freqüentà tertúlies com la del Notari Gra-
munt al Cafè Tarragona, on va conèixer el 
senyor Guàrdias l’advocat Delclós, i a 
Reus ia de la Camiseria Casajuana, on va 
conviure amb intel·lectuals que havien so-
breviscut a la guerra com Joaquim Santa-
susagna i Bonaventura Vallespinosa. El 
1940 va començar a escriure poesia. Amb 
la reobertura del Centre de Lectura el 
1948, s’integra a la Secció de Literatura i 
idiomes, i fou un dels fundadors dels 
«Amics de la Poesia», junt amb Josep M. 
Arnavat i Ramon Amigó. I juntament 
amb Avelina Briansó van fundar l’aula de 
declamació del Centre de Lectura. Aquest 
activisme al Centre de Lectura el posa en 
contacte amb les figures cabdals de la cul-
tura catalana del moment; Carles Riba, 
Tomàs Garcés, Josep M. López Picó, Joan 
Triadú, Maria Aurèlia Capmany, entre 
altres.

Des del 1940 escriu poesia ininterrompu-
dament, part de la qual es publica l’any 
2000 triada t comentada pel seu fill Xavi-
er Amorós Corbella, amb ei títol de Poe-
mes inèdits (1940-1959). En aquest mo-
ment històric de postguerra, la precarietat 

cultural l’obliga a prendre com a referents 
els valors segurs d’abans de la desfeta, 
Carner i Segarra. També l’influencien els 
noucentistes reusencs. El 1958 obté el 
premi Santiago Rusiñol per l’obra teatral 
Història sentimental, als Jocs Florals de la 
Llengua Catalana celebrats a Mendoza 
(Argentina), obra no publicada fins al 
1993.

També el 1956 comença a participar en 
concursos literaris i obté alguns premis. 
El 1961 publica Enyoro la terra, amb in-
fluències d’Ungaretti i Espriu, on fa refe-
rència al Pradell del seu pare, a la recerca 
dels orígens, del sentit, abandona l’etapa 
simbolista i entra en el realisme. El 1962 
publica Guardeu-me la paraula, i el 1964 
guanya el Premi Carles Riba amb el recull 
Qui enganya, para, publicat a Barcelona el 
1968, dos llibres amb un llenguatge pla-
ner, precís i sense retòrica. Després va dei-
xar d’escriure poesia però es van publicar 
reculls, una antologia, Poemes 1959-1964 
el 1982, amb pròleg de Joaquim Molas, 
que va ser guardonada amb el Premi de 
Literatura Catalana (Poesia), de la Gene-
ralitat de Catalunya. Amb aquests poe-
maris, Amorós considera que ja ha escrit 
tot allò que hi havia d’escriure i tanca la 
seva obra poètica.
Organitza la represa del teatre català a 
Reus amb el Teatre de Cambra del Centre 
de Lectura (1956-1957). Del 1972 al 1975 
dirigeix la Revista del Centre de Lectura 
de Reus, col·labora amb el setmanari Mes-
tral, el 1976 és un dels fundadors de la 
Unió de Botiguers de Reus i el 1981 és ele-
git president del Centre de Lectura. Estu-
dia Magisteri i exerceix de professor de li-
teratura catalana a l’Institut de Ciènciesde 

El Més Amic de ReusEl Més Amic de Reus

Xavier Amorós i Solà, Més Amic de Reus 2018 Xavier Amorós i Solà, més amic de Reus 2018
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L’Aperitiu

l’Educació de la Universitat de Barcelona 
a Tarragona (1980- 1986).

Compromès políticament treballa, en la 
clandestinitat, a la Comissió Democràtica 
del Baix Camp, (1967-1970), amb Celestí 
Martí, Isidor Forniés, Isabel Llacer, Ra-
mon Amigó, Ramon Marcer i altres, i du-
rant la transició, forma part de la coordi-
nadora local de l’Assemblea de Catalunya. 
Pel seu prestigi va formar part de la candi-
datura al Senat per l’Entesa de Josep Benet 
en les eleccions de 1979. Després se’l va 
proposar com un dels tres senadors pel 
PSC a la província de Tarragona essent 
elegit a les eleccions generals espanyoles 
de 1986 i reelegit el 1989, fins que es va 
jubilar el 1993.

A mitjans dels anys vuitanta va reiniciar 
la seva activitat i va publicar No hi ha fes-
ta que valgui, (1984) i L’Agulla en un pa-
ller (1985). També publicà setmanalment 
articles a Reus Diari. Després publicà Bo-
tigues de mar: 1987-1989, El camí dels 
Morts (1996), Històries de la plaça de 
Prim (1997), Tomb de ravals (1998), i els 
llibres de memòries Temps estranys. Lli-
bre primer (2000). Llibre segon (2001) i 
llibre tercer (2004 ), que constitueixen un 
retaule de la vida cultural, política i quoti-
diana del Reus contemporani. Publica 
també als mitjans periodístics locals i na-
cionals: Reus Diari, Nou Diari, Diari de 
Tarragona, El Periódico, Diari de Barcelo-
na, Espais 7, Fenici.

L’ajuntament de Reus li edita l’obra 
completa, en quatre volums Arribat 
aquest punt, vull agrair al Xavier el seu 
imprescindible ajut per poder crear el 
nostre premi de poesia FRANCESC 
MARTÍ QUEIXALÓS, essent el presi-

dent del jurat las dues primeres edicions, i 
ja en portem 17. Moltes gràcies Xavier.

El 1998 va rebre el Memorial Gabriel 
Xammar, i se’l va esmentar com a refe-
rent als Països Catalans de la literatura i la 
cultura del Camp de Tarragona. El 2004 
fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi. 
El mateix any 2004 va ser investit Doctor 
Honoris Causa per la Universitat Rovira i 
Virgili.

L’Ajuntament del Pradell el fa fill adoptiu.

L’Ajuntament de Reus el va declarar fill 
il·lustre. El 14 de maig de 2003 el ple de 
l’Ajuntament de Reus acorda per unani-
mitat posar el nom de Xavier Amorós a la 
Biblioteca Central de Reus, situada a 
l’antic escorxador.

I avui rep aquest guardó que creiem que 
t’ha d’omplir de joia que és dels teus con-
ciutadans i amics.

XAVIER AMORÓS l SOLÀ MÉS AMIC 
DE REUS 2018

Xavier Amorós i Solà, més amic de Reus 2018
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El Més Amic de Reus

El Guardó

Abans que tot dono l’enhorabona a 
aquesta societat per haver celebrat els 
seus primers quaranta anys. Jo vaig ser 
soci fins que em vaig jubilar i he observat 
com tothom que ha volgut, que la seva 
història té dues èpoques. Dividides quasi 
pel mig, vint anys i vint anys. Els segons 
vint anys han estat brillants. Els seus di-
rectius han portat l’entitat pels millors 
camins. Felicitats i enhorabona.

Després els he de donar les gràcies per 
l’honor que em fan. Moltíssimes grà-
cies. I és que Reus, de sempre, ha estat 
una població de gent oberta, generosa. I 
no perquè ho diem des d’aquí, del Cen-
tre d’Amics de Reus, rovell de l’ou de la 
cordialitat reusenca, sinó perquè ho han 
dit moltes persones i personatges. El gran 
filòsof Francesc Pujols, el filòsof més di-
vertit del segle passat: els catalans, si van 
pel món, sobretot si entren en un bar o 
en una taverna, ho tenen tot pagat, deia 
Pujols, i sobretot si són de Reus, afegia 
no sé qui. Reus ha estat sempre obert i 
acollidor i d’això en tenim una prova mo-
numental des de fa segles. Reus en acabar 
el medievalisme va prescindir de les mu-
ralles. Quan els bandolers es van refugiar 
a les crestes de les muntanyes. A finals 
del segle XVI les cases noves van saltar 
les muralles. Reus va obrir els braços a 
tothom: pau i llibertat. Res de muralles, 
Una població que prescindeix de les mu-

ralles demostra que la seva gent estima la 
pau i la llibertat. Pau i comprensió. Pau 
i concòrdia. Al llarg de la seva vida hi 
trobaríem molts exemples d’aquest 
humanitarisme col·lectiu.

Reus, des que va començar a créixer més 
que els altres, va ser considerada com un 
centre comercial en creixença constant.

Però, què és el comerç? Segons el nostre 
gran savi, de primera indiscutible, Pom-
peu Fabra, “seny ordenador de la mostra 
llengua (parla)”, diu que “comerç”, abans 
que tot, abans que comprar i vendre, és: 
“comunicació, tractes entre persones i 
grups de persones; bescanvi d’idees, sen-
timents, entre persona i persona”.

Explicaré l’últim testimoni. Va ser al se-
gle passat, l’any 1936, l’any de 1a guerra 
incivil (in-ci-vil).

Va succeir el següent: a partir de les elec-
cions del 16 de febrer d’aquell any, la ten-
sió política es va redoblar a tot el territori 
de l’estat espanyol; hi havia indrets tan 
amplis com Andalusia que patien enfron-
taments entre els “braceros” i els que es-
taven al servei dels latifundistes.

A Catalunya, i a Reus també, hi havia 
tensió política, però ningú pensava en 
enfrontaments greus i encara menys en 
un aixecament que acabés amb guerra. A 
Madrid deien que aquesta pau nostra era 
la pau de l’”oasis catalán”.

S’anava aproximant la segona quinzena 
del juliol del 36; a Reus hi havia preocu-
pació i tensió purament política, però la 
pau de Reus seguia pels carrers i places i 
en les diverses entitats, tant és així que 
el juny de 1936, a l’ajuntament, que és 

El Més Amic de Reus

El parlament del Sr. Xavier Amorós

Aquest és el text del parlament que el “Més 
Amic de Reus 2018”, el Sr. Xavier Amorós, 
va llegir als assistents al dinar d’homenatge 
amb el lliurament del guardó, que va tenir 
lloc al Restaurant La Bella Itàlia, de Reus.
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el punt més intens del poble, regidors de 
dretes i d’esquerres preparaven junts sen-
se cap problema uns Jocs Florals d’una 
envergadura que mai s’havia produït.

Els va presidir el polític i poeta Ventura 
Gassol, conseller de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, que era d’Esquerra 
Republicana. El secretari del jurat fou 
el director del diari Avui, portaveu de la 
dreta catalanista, la Lliga de Cambó. Els 
jocs florals foren espectaculars, molt con-
correguts. Es celebraren per Sant Pere, dia 
29 de juny, al Teatre Fortuny: brillants, 
tothom content.

Però 20 dies després, es produí l’aixeca-
ment dels militars ultraconservadors que 
desembocà amb aquella guerra tan terri-
blement desgraciada per a tots.

EI poeta que guanyà la Flor Natural dels 
Jocs, es deia Salvador Perarnau. I dedicà 
un poema inoblidable a la nostra ciutat, 
la ciutat de la pau, la ciutat de la concòr-
dia i de la llibertat, la ciutat del Centre 
d’Amics de Reus. El poema diu així:

Reus és una ciutat clara
on el cor sempre us hi bat.
Jo la voldria per mare:
mare de la llibertat.

El Més Amic de Reus

El parlament del Sr. Xavier Amorós

Activitats

Els alumnes del taller de pintura del 
Centre, dirigit per Batista Gallart, van 
exposar les seves obres durant uns dies a 
la sala “La Vicaria”, concretament del 17 
al 23 de maig.

L’exposició, que va ser visitada per for-
ça públic serveix per tancar el curs i els 
alumnes tenen la possibilitat de mostrar 
el treball que han fet durant tot el curs 
i poguer-lo compartir entre les persones 
que visiten l’exposició, les quals van que-
dar força satisfetes del resultat.

El Centre de Normalització Ligüística de 
Reus i el Centre d’Amics de Reus, van 
signar un conveni de col·laboració entre 
les dues entitats. Els responsables de fer-
ho van ser la Sra. M. Dolors Sarda i el Sr. 
Joan M. Mallafré. Mantenir la llengua 
catalana i potenciar-la dins la possiblitats 
del Centre és un dels acords arribats, a 
part de poder celebrar al Centre la pre-
sentació de les parelles lingüístiques i 
d’aquest manera “ensenyar” el centre als 
nous vinguts a Reus

Activitats

1r Curs d’iniciació a la fotografi a

Del 14 al 30 de maig, el col·lectiu fotogrà-
fic FOTOCAT.CAT va propiciar la realit-
zació del primer curs d’iniciació a la foto-
grafia digital, impartit per JORDI BRU, 
fotògraf i biòleg (jordibru.cat/ca/)
Durant set sessions, es va ensenyar als 
participants les nocions bàsiques de la fo-
tografia digital, així com la utilització de 
la càmera i les seves parts bàsiques (sen-
sor, diafragma, obturador i la seva finali-
tat), els tipus d’objectius, la seva utilitat, 
etc.
La formació va ser tant teòrica com pràc-
tica, ja que les sortides al centre de Reus, 
a la Plaça Llibertat i Parc de Sant Jordi de 
Reus, van possibilitar l’aplicació pràctica 
dels coneixements assolits al Centre.
Dotze entusiastes participants van començar i acabar el curs i, pel que han manifestat, 
molt satisfets de tot plegat (professor, mitjans, plantejament del curs, etc.), i amb ga-
nes de participar en una propera edició formativa.

Sortides fotogràfiques
Propi del seu tarannà fotogràfic, durant el 
2n trimestre d’enguany, el col·lectiu FO-
TOCAT.CAT va fer les següents sortides 
fotogràfiques:   
13 i 27 d’abril de 2019 – DELTA DE L’EBRE
Aquesta vegada hem anat al Delta de 
l’Ebre a la fotografia la sortida de sol i 
els emocionants colors dels matins amb 
els bonics reflexos de l’aigua i tot el seu 
entorn. També ens entretenim fent unes 
barquetes i gaudint de l’espectacle, 
Quinze dies després, el nostre objectiu 
són els arrossars del Delta de l’Ebre inun-
dats d’aigua, i seguim gaudint de la diver-
sitat del paisatge, els reflexos i colors.
Per a més informació, visiteu:
www.fotocat.cat
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El tradicional concert de Sant Pere del 
Cor Mestral ha estat enguany especial 
per partida doble. Doble perquè ha estat 
acompanyat per la Coral Nova Unió 
de Vila-seca, i doble també perquè es va 

interpretar dos cops 
seguits, dissabte dia 
15 de juny a l’habitual 
escenari de la Prioral de 
Sant Pere, i diumenge 
dia 16 al magnífic Au-
ditori Josep Carreras, 
de la veïna població es-
mentada.

La Coral Nova Unió 
és tota una veterana, 
que porta com el Cor 
Mestral ja tres dèca-
des d’existència. For-
ma part de l’Associació 

Cultural de Vila-seca, i la seva trajectòria 
ateny ja més de tres-centes actuacions, 
amb un repertori ampli i variat. El seu di-
rector actual és el nostre conegut i amic 

David Molina Font, que va dirigir també 
la Coral en aquestes actuacions del cap 
de setmana, i també part de les actuaci-
ons en què els dos cors van unir-se per 
formar realment un sol cor a vuit veus.

El concert del dia 15 va començar preci-
sament amb la interpretació de la Coral 
Nova Unió de les peces:

-Margarideta (popular, amb harmonitza-
ció de Manuel Oltra)

-Madrigal (Cristòfor Tatabull)

-Jovenívola (Lluís Millet)

-Cant de la senyera (Lluís Millet/Joan 
Maragall)

Acte seguit el Cor Mestral, amb la direc-
ció de Núria Francino, va interpretar:

-Rosa de bardissa (Heinrich Werner)

-Más vale trocar (Juan de Encina)

-Ay, luna que reluces (Anònim, segle XV)

Cor Mestral Cor Mestral

Sant Pere amb la coral Nova Unió de Vila-seca

-Renuncio al món (Arthur Dorey)

La tercera part del concert va consistir en 
la interpretació conjunta dels dos cors, 
dirigits alternativament per Núria Fran-
cino i David Molina, d’aquest programa:

-Salve Regina (Joan Cererols)

-Ave Maria (Franz Biebl)

-Magnificat (Antoni Soler)

Va haver-hi encara ocasió d’un bis con-
junt, amb els cors repartits per la nau del 
temple, interpretant “Eco” d’Orlando di 
Lasso.

Ambdós cors van estar acompanyats en 
algunes de les peces per Marc Torres al 
teclat i Glòria Coll al violoncel.

L’endemà, diumenge, es va repetir el con-
cert amb el mateix programa a l’Auditori 
del Conservatori de Música de Vila-seca, i 
es va obtenir també una bona acollida per 
part del públic.

Sant Pere amb la coral Nova Unió de Vila-seca
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Sobre el 1400 la ruta económica de la 
seda es cortada por invasiones de Mongo-
les,Turcos etc. Ruta que nos llega aqui. La 
Morera del Montsant tendría su nombre 
debido a una granja de gusanos de seda y 
sus moreras.
Se tenía que buscar alternativas de nue-
vas rutas comerciales para llegar a la ruta 
de la seda. Colom nos ofrece una.
En el 1375 aparece el atlas Catalán en 
parte por el comercio de azafran de la co-
munidad judía de Santa Coloma de Que-
ralt son Salou, que era la salida natural 
al mediterráneo de Aragon y uno de los 
grandes puertos de Cataluña.
La firma de Colom era XPO Ferens = el 
portador de la fe = sant Cristóbal. Dio 
origen a su falso nombre de Cristobal. El 
nombre de Colom no lo sabemos.
Sant Cristóbal alzo al niño Jesus  y se lo 
cargo al hombro, pasando un rio con el. 
Colom al descubrir América fue a ver a 
los reyes en Barcelona, posiblemente esto 
en parte nos marco de tal manera que la 
tradición gegantera y la devoción al pa-
trón de los viajeros de sant Cristobal ven-
ga de ese momento.
Sobre el 1600 Reus ya tenía indianos y 
la toponimia de nombres,capillas y cofra-
días están en nombres de algunas de las 
islas nombradas por Colom.
Indianos como Francesc Canals i Gassió 
(1638/1694) que nos trae la Guadalupe 
a sant Pere, de culto hasta nuestros días 
también en parte por Prim y México.
La isla de santa Lucía tiene en su escudo 
la rosa de Reus, la calle Llovera era deno-
minada por su capilla de “sant Domin-
go”, no sant Domènec. El carrer Galera 

Tot just ara fa 25 anys, era el 24 de setem-
bre de 1994, que es delimitava la Parrò-
quia de St. Josep Obrer i Mare de Déu del 
Roser i es consagrava el seu Temple.

Una Parròquia però, que tot i ser la de 
més recent creació de la Ciutat i erigida 
en un districte on els seus habitants pro-
venen d’arreu, amb ben pocs originaris 
de Reus, és la més reusenca de totes les 
existents.

Què és allò que permet fer aquesta afir-
mació? 
Doncs ni més ni menys que la constata-
ció de la voluntat i la implicació de tota la 
ciutadania reusenca per tal que aquesta 
esdevingués realitat.
Així, cal dir que l’arquitecte de la edifi-
cació va ser el reusenc Joan Figuerola i 
que les despeses originades per la seva 
construcció van ser cobertes, en la seva 
majoria, per tota la ciutadania de Reus 
adquirint les butlletes, a 500,00ptes., 
dins la Campanya de “La Totxana”, així 
com també per les col·laboracions de les 

diferents escoles religioses i d’altres enti-
tats civils, de l’Excm. Ajuntament, de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació, 
aquestes dues darreres d’una manera més 
testimonial que efectiva.

Però no tot s’acaba aquí. Cal destacar 
que el Retaule Major de la Parròquia, un 
magnífic trencadís, és obra de la ceramis-
ta Neus Segriá, filla adoptiva i predilec-
ta de la Ciutat, essent aquesta, l’obra de 
majors dimensions que mai hagi creat la 
genial artista. El Crist ressuscitat que el 
presideix i el grup escultòric de St. Josep 
“obrer” i el nen Jesús són obra de l’escul-
tora reusenca M. Mercè Bessó així com 
també, dins l’àmbit més lúdic-festiu, és la 
“mare” de la “geganta Roser”. El grup es-
cultòric de la Caiguda de Jesús, que pro-
cessona amb la Germandat de St. Josep 
Obrer i posat al culte, és obra de l’escul-
tor ganxet Sotoca (pare), posteriorment 
restaurat pel seu fill. A la sala parroquial 
si pot contemplar un magnífic fresc del 
també compatriota Pere Calderó.

Tot i així, el major tresor 
que guarda la Parròquia, 
tot i no ser obra de cap 
artista local, és la Imat-
ge de la Mare de Déu del 
Roser tallada tot just ara 
fa 75 anys, en substitu-
ció de l’anterior cremada 
entre el 1936/39. Una 
Imatge, una advocació a 
la Mare de Déu, de temps 
immemorial a la Ciutat 
a la que avui encara s’hi 
pot pregar i, alhora con-
templar, a la Parròquia 
de St. Josep Obrer i Mare 

de Déu del Roser, ja que aquesta n’és la 
co-titular i que a la Parròquia es celebra 
amb tota solemnitat (aquest any el diu-
menge 6 d’octubre) amb ofrenes florals i 
el Ball de Majorales de Reus, a l’Ofertori 
de l’Eucaristia, a càrrec de l’Esbart de la 
Germandat de St. Isidre i Sta. Llúcia, com 
no, de la Ciutat.
Una altra obra, d’autor desconegut, que 
guarda gelosament la Parròquia és el Sa-
grari, donació de les Germanes “Filles de 
St. Josep”. Una excel·lent obra d’orfe-
breria amb incrustacions d’esmalts, d’es-
til neogòtic.
Una Parròquia doncs, la de St. Josep 
Obrer, que ben bé mereix una visita ex-
haustiva tal i com va fer la nostra Entitat 
el passat 18 de maig i que, si fos d’interès, 
es podria  repetir.    Val la pena!!!

Activitats Activitats

Visita a l’església de Sant Josep Obrer

Estanis Figuerola
Diaca

Cristòfol Colom
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DISTRIBUÏDOR DE:

era el barrio de sant Cristóbal por su ca-
pilla. Etc.
Interesante la adoración de la cruz roja 
por los franciscanos en el carrer del Vent, 
Colom siempre dijo de ser de tierra roja 
y sus últimos años vestía el habito fran-
ciscano. 
Pedro Nuño de Colón de Portugal y 
Castro (1618/1676) grande de España. 
Séptimo almirante de las indias por ser 
descendiente directo de Cristobal Colon, 
tendría un hermano que se casaría con 
una de Reus al conocerse en la orden de 
Santiago. Descendientes de esta saga de 
militares locales ignorados por nuestra 
historia municipal dio nombre a la calle 
Cristóbal Colom anteriormente dicha 
COLON a secas. El hostal Potau también 
seria de los mismos posiblemente. 
La iglesia de sant Francecs fuere recomen-
dada por el mismo Fernando el católico 
de construir. La primera piedra fue en el 
año 1488 y se consagró en abril del 1506 
a un mes de la muerte de Colom.
Por entonces los Beltran eran cambrers 
de Reus y los Beltran y Colom según los 
colombistas están emparentaros. ¿Se da 
el caso en Reus?
Los colores del escudo de Colon azul,rojo 
y amarillo serían por Gelida y su bandera, 
de allí son los Colom/Beltran.
Como curiosidad Gaudí era Beltran por 
parte materna.
¿ Existen Colom históricos en Reus ?
Tenemos sobre el 1418 Guillen Colom 
una especie de procurador, en el 1328 
Bernat Colom, 1271 Berenguer Colom. 
Estos dos últimos con pergaminos por es-
tudiar en archivos municipales.
Una tesis interesante es la de Ricard 

Carreras Valls (1879/1937  familia del 
Mas de Valls) y su tesis de un teórico 
Colom de la zona de Urgell y cercanías. 
Entre ellas Verdú, la familia de Prim era 
de Verdú. Y en su casa del Mercadal entre 
otros medallones decorativos tenia el de 
Colón barbudo. Como anécdota.
Sobre Isabel Besora y Misericordia 1592, 
esa fecha justo 100 años después del des-
cubrimiento es interesante.Tenía familia 
en Capafonts y allí está la legendaria casa 
medieval cal Macià de un posible Colom. 
El apellido Besora es uno de los mas ha-
bituales de allí. Existe el puente Besora.
El sitio de nacimiento de Colom siempre 
se se a relacionado con Genova y Savona. 
( región de Liguria )
En Savona a un labrador se le aparece la 
Misericordia en el 1536, en el 1547 apa-
rece de golpe la devoción en Tarragona y 
1592 en Reus, por aquellas fechas artistas 
italianos algunos de Savona estaban cola-
borando con la construcción de sant Pere.
¿Fue una tendencia quizás el culto?

Activitats

Cristòfol Colom

Ramon Ferré
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En conveni

ActivitatsActivitats

Coral AcordsEls mitjans de comunicació locals avui

El periodista vallenc, però molt ar-
relat a la ciutat de Reus i actual di-
rector de la revista NW, En Francesc 
Domènech, ens va oferir una xerrada 
col·loqui sobre “Els mitjans de co-
municació locals avui”, un tema que 
coneix força bé ja que ha treballat a 
Ràdio Reus, essent-ne cap d’infor-
matius de l’emissora i també va ser 
director de Canal Reus TV, durant un 
llarg període de temps.

El periodista, amb tot un seguit de 
gràfiques, va demostrar al nombrós 
públic assistent la davallada que es-
tan patint els mitjans de comunica-
ció locals, siguin en premsa escrita 
siguin qualsevol altre, pel que fa a 
l’escrita una reflexió que va fer és que 
a part que la gent no compra tants 
periòdics/revistes, el fet que cada dia 
es tanquin més punts de venda.

La coral reusenca “Acords”, va actuar 
per segon cop aquest any, a la nostra 
sala d’actes, concretament el divendres 
14 de juny.

L’actuació els hi servia per posar punt 
final a la temporada en curs i poder 
agafar les tan necessàries vacances i po-
der encarar la temporada vinent amb 
més ganes si cal.

Amb un repertori de cançons pensades 
per l’ocasió, les van anant desgranant 
entre els aplaudiments d’un públic que 
va omplir la sala.

Un cop acabat el concert, el Centre 
d’Amics de Reus, va convidar amb un 
vermut Miró a tots els assistents, men-
tre es feia la valoració del concert que 
acabàvem d’escoltar/interpretar.
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fes-te soci

Caminem cap un futur nou
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Solucions a les 7 diferències del Lo Nunci anterior

Activitats

Al llarg de 3 sessions, el soci de l’entitat 
Santi Nogués, ens va oferir 3 audiovisuals 
de viatges realitzats per ell. “Iran, la capi-
tal del xiïsme”, “Els regnes de les ciutats 
del desert” i “Les antigues ciutats impe-
rials”, són els títols de les tres audiovisu-
als que van ser seguides per un nombrós 
públic que va estar molt atent durant la 
projecció i que un cop acabada les matei-
xes, i mentre es feia el vermut, van poder 
seguir dialogant sobre el que s’acabava 
de veure i que molt amablement va res-

pondre amb 
molt de gust 
donant tota 
mena de de-
talls dels di-
ferents viat-
ges que havia 
realitzat.

Des del Cen-
tre d’Amics 
de Reus, 
agraïm al 
Santi la seva 
col·laboració.

Viatjant amb Santi nogués

Activitats

El dolor infantil

El Sr. Jordi Miró, catedràtic de la 
Universitat Rovira i Virgili, ens 
va parlar el passat dia 25 d’abril, 
a una sala d’actes força plena de 
gent del “Dolor infantil”.

Existeix el dolor infantil? La po-
blació infantil-juvenil pot experi-
mentar dolor crònic, ja sigui rela-
cionat per una lesió, una malaltia 
o pot ser una malaltia en si ma-
teixa.

És per això que tot un grup de 
persones, catedràtics i altres, han 
creat una càtedra a la Universitat 
Rovira i Virgili de dolor infantil, 
encapçalats pel catedràtic que 
ens ha visitat al Centre. A la seva 
“targeta” de presentació ens di-
uen: Esborrem el dolor infantil, és 
una iniciativa de llarg recorregut. 
És una iniciativa complexa, que 
inclou diferents accions, ja que la 

SORTEIG DE NADAL
Enguany el Centre “juga” a la loteria Nacional de Nadal

amb el número 73953

i a la Loteria de Cap d’Any amb els números:
18176, 21420, 78374, 94518.

Podeu recollir els talonaris i/o butlletes a la secretaria del Centre.

A les fotos els Srs. Jordi Miró, de la URV i Xavier Guarque, 
vicepresident del Centre

realitat a la qual ens enfrontem també té una complexitat especial. La iniciativa ha 
estat creada per sensibilitzar, educar i promoure la investigació en dolor crònic infan-
til. Al final, es tracta d’aconseguir que tots els infants amb dolor crònic rebin el trac-
tament que necessiten. Millorar la qualitat de vida de nens i nenes i joves amb dolor 
crònic si és possible.

Una interessantíssima conferència que molt probablement tingui una segona part.
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Recepta

Cargols dolços i coents amb 
conill i mel 

Ingredients (per a 4 persones):

1 kg de cargols
1 kg de conill 
3 alls 
1 ceba 
4 o 5 cullerades de mel 
1/2 bitxo 
1 cullerot d’aigua 
oli verge extra d’oliva arbequina
sal 
Elaboració: 

En una cassola amb oli, sofregiu el conill 
fet a talls no gaire grossos i afegiu-hi l’all, 
la ceba i el julivert. A part bulliu els car-
gols. Quan siguin ben cuits, escorreu-los 

i afegiu-los a la cassola, on heu fregit el 
conill amb l’all, la ceba i el julivert. Abo-
queu-hi 1 cullerot d’aigua i 4 o 5 culle-
rades de mel, el mig bitxo (si no és gaire 
coent) i remeneu-ho tot mentre va bu-
llint. Quan s’hagi evaporat l’aigua, ja ho 
tindreu llest per servir. 

c/ Lepant, 28 - Tel. 977 33 33 45 - 43202 REUS
c/ Alcalde Joan Bertran, 5 - Tel. 977 33 06 94 - 43202 REUS

Entreteniment

Troba 7 diferències entre aaquestes dues fotos



Jueu, 
Raval de Santa Anna, 13
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