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Benvolguts/des senyors/es, 

 

En/na _______________________________________________________________ amb 

DNI _______________, nascut a _________________ i amb domicili a 

_________________________________________________________ us faig saber que el 

present escrit és per a manifestar la meva adhesió a la sol·licitud de Creu de Sant Jordi 

a l’Orfeó Reusenc, en reconeixement als seus 100 anys al servei de la cultura i la 

convivència del nostre país.  

 

L'Orfeó Reusenc és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1918 que es dedica, des 

de fa cent anys, a fomentar la cultura i la llengua catalana. Aquesta tasca es realitza, 

principalment, a través del cant coral, però també des d'altres manifestacions culturals, com 

el teatre i la dansa, i d'altres relacionades amb la cultura popular i tradicional com el ball de 

bastons. Amb una àmplia trajectòria, l'entitat disposa d'una extensa activitat amb diferents 

seccions i grups, que fomenten l'associacionisme cultural i treballen a partir de les relacions 

intergeneracionals, el voluntariat i la cohesió social.  

 

L'Orfeó Reusenc també compta amb particularitats històriques, com la tradicional Rifa de la 

Confitura, la més antiga que es duu a terme a les comarques meridionals o Els Pastorets de 

Belluguet i Bieló, únics a tot Catalunya i on es barregen diverses disciplines escèniques: des 

del teatre al cant, passant per la dansa. Tot plegat converteix l'Orfeó Reusenc en un dels 

referents culturals i socials de la ciutat de Reus i comarques de Tarragona. 

 

Sóc coneixedor/a del treball abnegat i continuat que porta a terme l’Orfeó Reusenc i, per 

aquest motiu, per la trajectòria de l’entitat i per la seva vigència avui dia crec que és 

mereixedor d’aquest reconeixement. I perquè així consti, us comunico que dono suport a la 

candidatura per tal que la sol·licitud de Creu de Sant Jordi pugui esdevenir una realitat. 

 

Cordialment, 

 

 

 

(Signatura) 

Nom i cognoms ____________________________________________________________ 

Lloc i data ________________________________________________________________ 

   


