
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPUL AR DE REUS 
(CUP) EN MOTIU DEL 300 ANIVERSARI DE L’ATORGAMENT D EL TÍTOL DE 

CIUTAT A LA VILA DE REUS  
 

 

 

 

El passat diumenge 3 de juny es van complir tres segles que Reus va rebre per primera 

vegada el títol de ciutat. Ho va fer gràcies a un privilegi del rei Carles III, l’arxiduc Carles 

d’Àustria,  que responia tant a la realitat social i econòmica –el mateix document que l’atorga 

fa una descripció elogiosa de Reus des del punt de vista urbanístic, social, econòmic i 

polític– com, sobretot, a l’agraïment cap al destacat posicionament austriacista que Reus 

havia pres dins la guerra de Successió. De fet l’any 1712, Almansa ja havia estat derrotada i 

els exèrcits borbònics francoespanyols assetjaven el Principat de Catalunya després d’haver 

arrassat i cremat els pobles i ciutats del Regne de València. 

El segle XVIII fou una de les etapes de creixement demogràfic i econòmic més significatives 

de la història de Reus, però també va suposar l’inici d’una llarga etapa de subordinació 

política. La guerra de Successió va comportar la pèrdua definitiva de la sobirania política 

dins la monarquia hispànica. S’iniciava una etapa en què Reus esdevindria durant més d’un 

segle, fins a començament del segle XX, la segona ciutat de Catalunya en nombre 

d’habitants, una potència comercial i un focus d’idees de progrés social. 

Commemorar una data té interès com a exercici d’aproximació crítica  i científica al 

coneixement del passat, i és útil com a eina de difusió de la pròpia història, més enllà de 

l’autocomplaença i d’alimentar mites d’anar per casa. De fet, en la conjuntura històrica en 

què Reus rebé el títol de ciutat, es produí l’ocupació francoespanyola del nostre poble. Una 

ocupació que es manté encara 300 anys després, sota l’autoritat del monarca hereu de Felip 

V. 

De fet, cada any per Festa Major, quan veiem passar als regidors i regidores que ho 

desitgen amb el seguici festiu, van precedits de dos personatges que sostenen unes maces 



d’argent, acuradament treballades, on hi figura un escut de la ciutat amb l’àliga, que 

correspon al moment en què la vila reusenca va rebre el títol de ciutat: el 3 de juny de 1712. 

Al propi alcalde de la ciutat no li ha passat per alt aquesta efemèride i diumenge publicava 

un article amb el títol “Dalí era de Reus” on en feia ressò. També, el passat dijous 31 de 

maig es realitzava una conferència a l’Arxiu Històric Municipal i Comarcal per recordar 

aquesta efemèride. 

Coincidint amb aquesta efemèride, la ciutat de Reus ha rebut el beneplàcit del Parlament de 

Catalunya per tal de rebre el títol de Gran Ciutat. 300 anys després, la ciutat de Reus afronta 

un nou repte i demostra que la història juga en el seu favor. Tanmateix, l’actual crisi 

econòmica provoca que la rebuda d’aquest nou títol, no coincideixi en aquesta efemèride i 

s’hagi posposat. Hagués estat una coincidència, com a mínim simbòlica. 

No obstant, sí que aquest any 2013 la ciutat celebrarà l’Any Fortuny, i que l’any 2014 –quan 

es compleix el 300 aniversari de la dissolució de la Generalitat de Catalunya per part de 

Felip V- l’Ajuntament organitzarà, a través d’una comissió, l’Any Prim. 

 
 
PREGUNTA:  
 

Quins actes ha organitzat l’Ajuntament de Reus per tal de celebrar el 300 aniversari del títol 

de ciutat atorgat per l’Arxiduc Carles a la vila de Reus?  

 
 

 
 
 
 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS 
Reus, 6 de juny de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Vidal Caballé 
G.M de la Candidatura d’Unitat Popular 


