


Carles Pellicer
Alcalde de Reus

El Nadal evoca per a moltes persones mo-
ments de somnis i records entranyables. 
Enguany Reus vol ser més que mai un gran 
escenari amb poder d’encisar i transmetre 
els millors sentiments. Com si es tractés d’un 
gran regne encantat, els nostres carrers us 
convidaran a endinsar-vos en històries na-
dalenques i us faran viure i reviure experièn-
cies en les quals esdevindreu protagonistes. 

La màgia de “El Conte de Nadal” de Dickens, 
la imaginació il·limitada de Verne, les nar-
racions clàssiques d’Andersen, els germans 
Grimm i el mag Walt Disney o les extraor-
dinàries aventures inventades per Joaquim 
Carbó us sorprendran a un bon nombre de 
carrers, places i racons de la ciutat. 

Aquest Nadal, més que mai, l’Ajuntament 
de Reus fa un esforç perquè l’experiència 
del Nadal a Reus sigui inoblidable i reculli tot 
allò més positiu dels valors nadalencs. Us 
convidem a ser-ne part activa i gaudir-ne.

Montserrat Caelles
Regidora Projecció de Ciutat

Aquesta programació d’activitats que teniu 
a les mans és una prova de la vitalitat de 
Reus en l’àmbit del comerç, la cultura, l’oci i 
la gastronomia. 

Com veureu, l’energia que Reus sap trans-
metre des dels seus carrers i places es con-
verteix enguany per Nadal en una celebra-
ció de llum, colors i entreteniment. A través 
d’una gran acció conjunta, els diferents 
actors de la ciutat ens valem del món dels 
contes i la literatura juvenil per teixir un gran 
reclam ple de sorpreses i detalls pensats 
per arribar al cor de petits i grans. 

El dinamisme de la nostra ciutat es mereix 
la implicació de tothom en una campanya 
nadalenca que aquest any serà una gran 
festa. Aquest és el camí que ens marca el 
Pla Estratègic de Comerç i Turisme, amb la 
unió d’esforços per promocionar i millorar la 
qualitat de la nostra oferta. 
I en aquesta línia continuarem treballant: 
generant acords i sinèrgies per continuar 
creixent i aportant valor afegit a una ciutat 
que gràcies al treball de generacions ha sa-
but fer-se un nom i una marca de qualitat.



NOVEMBRE
Divendres 27
A les 18.00 h, des de la plaça del 
Mercadal i fins a la plaça de Prim, 
cercavila amb l’espectacle d’anima-
ció La família Gordini.

A les 18.30 h, a la plaça de Prim, 
inici de l’ESPECTACLE L’ARRIBADA 
DE L’ESPERIT DEL NADAL A REUS, 
amb l’encesa de llums i amb la par-
ticipació del grup Souldance, el Club 
Rítmica La Salle i els col·lectius co-
mercials de la ciutat.

A continuació, a la plaça de Prim, 
MAGIC SHOW CHRISTMAS, espec-
tacle lumínic i audiovisual. A partir 
del dia 28 i fins al dia 4 de gener, en 
horari de les 18.00 h a les 21.00 h.

A les 19.00 h, al carrer Major, flash-
mob a càrrec de l’Escola de Dansa 
del Centre de Lectura.

A les 19.00 i fins a les 21.00 h, a la 
plaça del Mercadal, inici de l’activitat 
de la pista de patinatge sobre gel. 
Fins al dia 10 de gener. Horaris a la 
pàgina Informació d’esdeveniments.

A les 21.00 h, al Teatre Bartrina, 
Concert de Feliu Ventura: Faré va-
cances, una visita a Ovidi Montllor. 
Amb Feliu Ventura i Xerramequ i 
els Aborígens. 

A les 21.00 h, al Teatre Bravium, ca-
baret amb Catòliques i de dretes - 
Cabaret. Direcció d’Oriol Grau.

Dissabte 28
De les 9.00 h a les 14.00 h, al pas-
seig de Prim, Mercat d’Antiquaris, 
Brocanters i Col·leccionistes. 

De les 10.00 h a les 14.00 h, a la 
plaça de la Llibertat, jornada espor-
tiva participativa d’esport inclusiu. 
Activitat gratuïta oberta al públic ge-
neral. Organitza: regidoria de Ben-
estar Social. 

A les 11.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant a càrrec de 
l’AMIC, Associació de Mags i Il·lusi-
onistes de Catalunya a Reus.

A les 12.00 h i a les 13.00 h, a la 
plaça de Prim, actuació del grup 
de ball Souldance i el mag Òscar 
Masdeu, amb l’espectacle Christ-
mas MagicDance.

A les 18.30 h, des de la plaça d’Evarist 
Fàbregas i pel centre de la ciutat, cerca-
vila d’animació amb els Óssos Polars.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec 
de l’AMIC a Reus.

A les 21.00 h, al Teatre Bartrina, 
concert amb David Carabén (Mishi-
ma): La forma d’un sentit.

A les 21.00 h, al Teatre Fortuny,     
Mexicaña, un espectacle de música 
i dansa dedicat a Mèxic.

A les 21.00 h, a la Sala Santa Llúcia 
de la Germandat de Sant Isidre i Santa 
Llúcia, representació de l’obra Si tens 
gana menja’t la cama, adaptació lliure 
de textos d’Angelo Beolco. 

A les 22.00 h, al Teatre Bravium,   
cabaret amb Catòliques i de dretes - 
Cabaret. Direcció d’Oriol Grau.

Diumenge 29
A les 12.00 h, al Teatre Bravium,    
teatre infantil amb Les meravelles 
de l’Orient, a càrrec de la Compa-
nyia Eudald Ferré.

A les 18.00 h, a la Sala Santa Llú-
cia de la Germandat de Sant Isidre 
i Santa Llúcia, representació de 
l’obra Si tens gana menja’t la cama, 
adaptació lliure de textos d’Angelo.

Dilluns 30
A les 15.30 h, a la Sala Llotja de la pla-
ça de Prim, MàsterClass de Xocolata. 
Organitza Confiteria Poy i col·labora 
Cambra de Comerç. Imprescindi-
ble inscripció i confirmació prèvia a       
confiteriapoy@confiteriapoy.cat.

A les 18.30 h, des de la plaça del 
Mercadal, cercavila musical amb la 
banda reusenca Bandsonats.

A les 19.30 h, al Centre de Lectura, 
presentació de la novel·la La jugada 
perfecta.
 
DESEMBRE
Dimarts 1
A les 19.00 h, a la plaça del Mer-
cadal, concert amb l’Ensemble de 
Metalls del Conservatori de Música 
de la Diputació a Reus.

A les 19.30h, al Centre de Lectura, 
conferència: Organització senyorial 
i jurisdiccional del comtat de Prades, 
a càrrec d’Albert Martínez Elacha. 

Dimecres 2
A les 17.30 h, a la Biblioteca Xavier 
Amorós, contes a cau d’orella: L’àn-
gel de la son, amb Fina Grau. 

A les 19.30 h, al Centre de Lectura, 
Cineclub amb la projecció de Fanny i 
Alexander, d’Igmar Bergman. 

Dijous 3
A les 17.00 h, a la plaça de  la Lliber-
tat, obertura del MERCAT DE NADAL,  
Venda dels productes típics na-
dalencs: neules i torrons, figuretes 
pel pessebre, tions, arbres i plantes 
de Nadal, decoració per a la llar, ali-
mentació. Obert de les 10.00 h a les 
21.00 h fins el dia 20 de desembre.

A les 19.00 h, al Museu de Reus, 
espai Raval de Santa Anna, presen-
tació del llibre Camins del sud. El 
Marroc i l’orientalisme peninsular, a 
càrrec de Jordi À. Carbonell. 

A les 20.15 h, a la sala Santa Llú-
cia de la Germandat de Sant Isidre 
i Santa Llúcia, lectura interpretada 
d’Històries del senyor Keuner, de 
Bertolt Brecht, a càrrec de la compa-
nyia El Trole. 

Divendres 4
De les 10.30 a les 14.00 h i de les 16.30 
a les 21.00 h, a la plaça d’Evarist Fàbre-
gas, MERCAT D’ARTESANIA, amb ven-
da d’articles d’artesania i obje ctes de 
regal. Fins al 5 de gener.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC de Reus.

A les 18.30 h, des de la plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
espectacle itinerant Girafes, de la 
companyia Xirriquiteula teatre i amb 
l’acompanyament musical de Steel 
Drum + Djembe i altres percussions.

A les 18.30 h, des de la plaça del 
Dr. Sabater i pel centre de la ciutat, 
espectacle de màgia itinerant, a 
càrrec d’Struc.

Dissabte 5
De les 9.00 a les 14.00 h, al pas-
seig de Prim, Mercat d’Antiquaris, 
Brocanters i Col·leccionistes. 

A les 11.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec 
de l’AMIC a Reus.

A les 18.00 h, a la sala Santa Llú-
cia de la Germandat de Sant Isidre i 
Santa Llúcia, teatre infantil, amb La 
rateta que escombrava l’escaleta, a 
càrrec de Magatzem d’Ars.

A les 18.30 h, des de la plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
espectacle itinerant La Gran Família, 
de la companyia Fadunito.

A les 18.30 h, des de la plaça del Mer-
cadal i pel centre de la ciutat, cercavila 
musical, amb la Pixi Dixi Band.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

Diumenge 6
Durant tot el dia, festiu obert, les 
botigues de Reus obriran en el seu 
horari habitual.

A les 12.00 h i a les 13.00 h, a la 
plaça de Sant Pere, actuació del 
grup de ball Souldance i del mag 
Òscar Masdeu, amb l’espectacle 
Christmas MagicDance.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC de Reus.

Dilluns 7
A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

Dimarts 8
Durant tot el dia, festiu obert, les 
botigues de Reus obriran en el seu 
horari habitual.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

Dimecres 9
A les 17.30 h, a la Bibloteca Xavier 
Amorós, Contes solidaris, amb l’Associ-
ació del Centre Llatinoamericà de Reus.

A les 18.30 h, a la plaça de Sant Pere, 
i a les 19.30 h, al jardí de l’església de 
Sant Joan, cantada de Nadales a càr-

rec de la Coral Harmonia Reusenca, 
dirigida per Joan Pujol.

A les 19.30 h, al Centre de Lectura, 
presentació del llibre El call jueu de 
Tarragona. 

Dijous 10
A partir de les 10.00 h, a la plaça 
Llibertat, La Gran Nadala. Cantada 
de nadales dels alumnes de les di-
ferents escoles de Reus. Organitza 
Canal Reus TV.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

A les 20.00 h, a la Biblioteca Xavier 
Amorós, Mai no és de nit. Composi-
ció poeticomusical de Jaume Cala-
tayud i Vicente Monera. 

A les 20.00 h, al Teatre Bravium, 
Festival Reus Teatre Musical, amb 
cinema musical. 

A les 20.30 h, al Teatre Bartrina, Gala 
de dansa per la Marató. Organitza 
l’Escola de Dansa Artis-Fraga. Venda 
d’entrades a l’Escola Artis-Fraga. 

Divendres 11
A partir de les 11.30 h, al Centre 
de Lectura, seminari sobre Estudis 
catalans del Vuit-cents. Amb confe-
rències de Margalida Tomàs i Jordi 
Martí Font. 

A les 18.00 h, al Barri Gaudí, acti-
vitats d’animació infantil i cantada 
de gospel, i a les 19.30 h, torrona-
da i  recollida de cartes per la Reis 
Mags d’Orient. Organitza: Associa-
ció de Veïns del Barri Gaudí.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

A les 18.30 h, des de plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
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espectacle itinerant Les Nomades, 
de la companyia de teatre de carrer 
Actua Produccions.

A les 19.30 h, al Centre de Lectura, 
presentació del llibre de memòries 
de Joan Ballester Grau. 

A les 21.00 h, al Teatre Bartrina, 
Cineclub amb Somni d’hivern. 

A les 22.00 h, al Teatre Bravium, 
Festival Reus Teatre Musical, amb 
Something’s Coming. 

Dissabte 12
De les 9.00 a les 14.00 h, al passeig 
de Prim, Mercat d’Antiquaris, Bro-
canters i Col·leccionistes. 

A les 11.30 h, al Teatre Fortuny, teatre 
infantil amb Torna Robin Hood, amb 
la companyia Teatre Nu. 

A les 12.30 h, a la plaça de les Pei-
xateries Velles, actuació de dansa 
de l’Escola de Dansa i Teatre del 
Centre de Lectura, que ens oferirà 
Un conte de Nadal.

A les 18.00 h, al Passeig Comercial 
El Pallol, cercavila festiva amb motiu 
del 24è Concert de Grallers.

A les 18.00 h, des de la plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
l’espectacle itinerant Traps, de la 
companyia Efimer.

A les 18.30 h, a l‘església Prioral de 
Sant Pere, inauguració de la XIX 
mostra pessebrista. Exposició de 
pessebres i diorames visitable fins al 

6 de gener. Organitza: Congregació 
Mariana.

A les 18.30 h, al Teatre Bravium, Fes-
tival Reus Teatre Musical amb Una 
Ronda, de Memory Produccions

A les 18.30 h, des de la plaça del 
Mercadal, cercavila musical amb la 
banda reusenca Bandsonats.

A les 19.00 h, des de la plaça del 
Dr. Sabater i pel centre de la ciutat, 
l’espectacle itinerant Traps, de la 
companyia Efimer.

A les 20.00 h, al Teatre de l’Orfeó 
Reusenc, 24è Concert de Grallers. 

A les 20.00 h, a la Sala Santa Llú-
cia de la Germandat de Sant Isidre 
i Santa Llúcia, representació del Po-
ema de Nadal, de Josep Maria de 
Sagarra, a càrrec de Jordi Mateu, 
amb direcció de Francesc Garrido i 
el Grup de Teatre de Vilaplana.

A les 21.00 h, al Teatre Bartrina,     
representació de l’obra El Testa-
mento de María, de Colm Tóibin.

Diumenge 13
Durant tot el dia, festiu obert, les 
botigues de Reus obriran en el seu 
horari habitual.

De les 10.00 a les 19.00 h, a l’Esco-
la La Vitxeta, 5a Trobada de Tions 
d’Arreu de Catalunya. Col·laboració 
amb la Marató de TV3. Organitza 
l’AMIPA de l’Escola La Vitxeta, amb 
la col·laboració de l’Escola. 

A les 11.30 h, des de la plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
l’espectacle itinerant Traps, de la 
companyia Efimer.

A les 11.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec 
de l’AMIC a Reus.

A les 12.00 h, a la plaça de les Peixa-
teries Velles, ballada de sardanes. Or-
ganitza el Patronat Sardanista.

A les 12.30 h, des de la plaça de 
la Llibertat i pel centre de la ciutat, 
l’espectacle itinerant Traps, de la 
companyia Efimer.

A les 18.00 h, des del davant del 
Mercat Central i pel centre de la ciu-
tat, cercavila musical amb la Banda 
de Cornetes i Tambors La Verònica.

A les 18.30 h, al Teatre Bravium, 
Festival Reus Teatre Musical, amb 
La Carmeta del Paral·lel (Psicolípti-
ques Produccions).

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec 
de l’AMIC a Reus.

A les 18.30 h, des de plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
l’espectacle itinerant Les Nòmades, 
de la companyia de teatre de carrer 
Actua produccions.

A les 20.00 h, a la Sala Santa Llú-
cia, de la Germandat de Sant Isidre 
i Santa Llúcia, i dins els actes de la 
celebració de Santa Llúcia, tradicio-
nal festa del Caga Tió, a càrrec dels 
membres de l’esbart.

Dilluns 14
A les 18.30 h, des de la plaça de la 
Llibertat, cercavila musical amb la 
coral de l’Escola Prat de la Riba.

A les 19.30 h, al Centre de Lectura, 
conferència: Teràpia sistemàtica: 
com em pot ajudar?, a càrrec de 
Daniel Ribas.

Dimarts 15
A les 18.30 h, des de la plaça del 
Mercadal, cercavila musical amb la 
coral del Centre de Lectura.

A les 19.30 h, al Teatre Bartrina, 
Concert de Nadal de l’Escola de 
Música del Centre de Lectura.

A les 19.30 h, al Centre de Lectura, 
presentació del llibre Blava aparen-
ça, de Maria Dolors Vallverdú. 

A les 20.00 h, a la Biblioteca Xavier 
Amorós, presentació del llibre Po-
esia laica, d’Aleix Cort.

A les 21.00 h, al Teatre Fortuny, re-
presentació del musical Flor de Nit 
«El Cabaret».

Dimecres 16
A les 17.30 h, a la Biblioteca Xavi-
er Amorós, Contes a cau d’orella, 
amb la Montse Borrell.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec 
de l’AMIC a Reus.

A les 19.30 h, al Centre de Lectura, 
Cineclub amb la projecció de Sara-
banda, d’Igmar Bergman.

Dijous 17
A les 17.45 h, des del Passeig Co-
mercial El Pallol, concert amb els 
Cors de l’Escola de Música de la Di-
putació a Reus.

A les 20.00 h, a la Biblioteca Pere 
Anguera, Lectures extraòrdinaries, 
amb Sílvia Bel. 

A les 20.00 h, al Teatre Bravium, 
Cinema de Terror, amb la projecció 
de Häsan. 

A les 20.15 h, a la Sala Santa Llú-
cia de la Germandat de Sant Isidre 
i Santa Llúcia, lectura interpretada 
d’Arreu on valguin les paraules, de 
Manuel de Pedrolo, a càrrec de la 
companyia El Trole. 

Divendres 18
A partir de les 17.00 h, al carrer de 
Sant Llorenç, camí de Riudoms, car-
rer de Sant Pancraç i avinguda del 
President Companys, Llum Solidària, 
encesa d’espelmes en suport al 
projecte solidari «Llum per a la soli-
daritat» de la societat de Sant Vicenç 
de Paül. Organitza: Excèntrics. 

A les 18.00 h, a l’església Prioral 
de Sant Pere, cantada de Nadales 
amb la coral Alberichor de l’Escola 
Alberich i Casas i les famílies de les 
Escoles Bressol Municipals de Reus. 
Organitza: regidoria d’Ensenyament 
i Política Lingüística. 

A les 18.00 h, a la Biblioteca Pere 
Anguera, Lectures extraordinàries, 
recital amb música a càrrec de l’ac-
triu Sílvia Bel i el músic Carles Bel-
tran, en commemoració i cloenda 
de 2015, l’Any de les Biblioteques.

A les 18.30 h, des de la plaça de 
la Llibertat i pel centre de la ciutat, 
cercavila musical amb la coral de 
l’Escola Prat de la Riba.

A les 18.30 h, des de la plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
cercavila amb l’espectacle d’anima-
ció La família Gordini.

A les 21.00 h, al Teatre Bravium, Lle-
tres d’Aigua, concert de Jesús Fusté.

A les 21.00 h, al Teatre Bartrina, 
Cineclub, amb Diplomatie.

A les 21.00 h, al Teatre Fortuny, 
Concert de la Banda Simfònica de 
Reus. Organitza: Associació de Con-
certs de Reus.

A les 21.00 h, al Teatre de l’Orfeó 
Reusenc,  presentació del BALL DEL 
NAIXEMENT DE JESÚS A BETLEM. La 
secció de Teatre i l’Esbart Dansaire 
de l’Orfeó Reusenc recupera aquest 
antic entremès que havia existit a la 
ciutat i que és considerat el possible 
precedent dels actuals Pastorets.

Dissabte 19
De les 9.00 a les 14.00 h, al passeig 
Prim, Mercat d’Antiquaris, Brocan-
ters i Col·leccionistes.

De les 10.00 a les 14.00 h i de les 
17.00 a les 21.00 h, al Centre de 
Lectura, Calaix de Sastre. Fins al 5 
de gener.

A les 11.00 h, al Mercat dels Marxants 
i a l’interior del Mercat Central, cerca-
vila musical amb els Bandsonats.

A les 11.30 h, des de la plaça del 
Dr. Sabater i pel centre de la ciutat,     
espectacle de màgia itinerant, a 
càrrec d’Struc.

A les 12.00 h, a la plaça de La Lliber-
tat, concert de l’Orquestra de Corda 
del Centre de Lectura.

A les 12.00 h, des del Campanaret i 
pel centre de la ciutat, cercavila del 
BALL DELS DOTZE MESOS. El ball vol 
simbolitzar el calendari anual repre-
sentat per tretze personatges que 
representen cadascun dels mesos 
de l’any i un de central que simbo-
litza el pas del temps.

A les 18.00 h, pels carrers del centre de 
la ciutat, cantada de nadales amb la 
coral de l’Escola Alberich i Casas.

A les 18.30 h, des de la plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
cercavila d’animació, amb els Ós-
sos Polars de Xtrarradio Xpectacles.

A les 18.30 h, a la plaça de la Lliber-
tat, actuació grup de vent del Centre 
de Lectura.

A les 18.30 h, des de la plaça del 
Dr. Sabater i pel centre de la ciutat, 
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TERRA DE GEGANTS 
Centre comercial El Pallol
Coneixeu els Gordinis? Són els membres 
d’una família molt engrescada que vénen a 
divertir-nos uns quants dies. I amb ells, tot un 
seguit de criatures gegantines que t’esperen, 
de la mateixa manera que el mariner Gulliver –
després de visitar Liliput– arriba a Brobdingnag, 
et trobaràs entre gegants. Allí hi haurà el Mer-
cadet d’Artesania. Aquesta Terra de Gegants és 
un homenatge al llibre Els viatges de Gulliver, de 
Jonathan Swift, publicat l’any 1726.

LA TERRA DE LA MÚSICA o 
LES SIMFONIES TONTES 
Places i carrers de la ciutat
Durant les festes de Nadal escoltaràs un re-
taule de tambors i unes quantes fanfàrries. 
No són conqueridors que venen a envair-nos, 
sinó capsetes de música que s’han posat a 
caminar per portar la música… als carrers de 
Reus. És el nostre homenatge a les primeres 
històries animades de Walt Disney, Les sim-
fonies tontes (Silly Simphonies), una sèrie de 
curtmetratges musicals que van produir-se als 
primers anys del s. XX. I si vols veure La petita 
venedora de llumins, de Hans C. Andersen, es-
colta les corals infantils que porten arreu la seva 
música i la seva llum.

LA REINA DE LES NEUS
Plaça de la Llibertat
Veniu a veure nevar a Reus! Divendres i dissabtes a partir de les 18:00 h... 
la Reina de les Neus ens ha promès una bona nevada. No oblidis visitar 
el nostre Mercat de Nadal, on cada parada ret un homenatge a un conte 
clàssic. Ni tampoc deixis de pujar al “Polar Express” ni d’anar a la Fira de 
Nadal, on gaudiràs de diverses atraccions. A més, a la tarda hi veuràs 
arribar els Gegants que passegen per Reus. Un tribut a La reina de les 
Neus, escrita per Hans Christian Andersen l’any 1845.

LA CASA SOBRE EL GEL
Plaça del Mercadal
Hi ha somnis que vénen de lluny… i el 
de comptar amb una pista de gel era un 
dels somnis més escoltats. Doncs aquí 
la teniu! Poseu-vos els patins i tot fent 
ziga-zagues escriviu la vostra pròpia his-
tòria. I no us oblideu de fer una ullada a 
l’edifici de l’Ajuntament, guarnit per a l’oca-
sió com si fos el miratge d’una casa de gel. 
Un homenatge al llibre La casa sobre el 
gel (1982), de Joaquim Carbó, mentre cele-
brem el cinquantè aniversari de la publica-
ció de La casa sota la sorra (1966).

EL MÀGIC D’OZ
Places i carrers de la ciutat
Si hi ha un meravellós món ple de secrets i 
misteris és el dels mags, que poden conver-
tir un príncep en una granota o en una bès-
tia. Però no tingueu por... els nostres mags 
no s’enfaden amb facilitat i són capaços de 
sorprendre-us amb trucs i màgia de la bona. 
Només caldrà que seguiu el camí de rajoles 
grogues i allí podreu demanar tot allò que 
necessiteu... potser un cervell creatiu, un cor 
més gros o el valor per a fer-vos grans. O pot-
ser només el camí per tornar a casa. Un tribut 
a El meravellós màgic d’Oz, una obra de Ly-
man Frank Baum publicada l’any 1900.

LLUMS DEL NORD. 
VISIONS DE JULES VERNE 
Plaça de Prim
Espectacle audiovisual de 18:00 h a 21:00 h. 
De dilluns a diumenge. 
T’esperem per a un viatge que comença al pas-
sat i que et portarà fins al futur, en un homenat-
ge a les narracions clàssiques d’infants i a tot allò 
que l’ésser humà pot imaginar. Tributs a Llums del 
Nord, primer llibre (1995) de la trilogia de Philipp 
Pullman, i al geni de Jules Verne (1828-1905), qui 
va escriure “Tot el que una persona pot imaginar, 
d’altres ho poden fer realitat”.



cercavila musical, amb les escoles 
de l’Orfeó Reusenc.

A les 19.00 h, des del Mercat Cen-
tral, cercavila amb la Banda Sinfò-
nica de Reus. 

A les 20.00 h, a la Sala Santa Llú-
cia de la Germandat de Sant Isidre i 
Santa Llúcia, representació musical: 
Recordant Els Pastorets, a càrrec de 
l’Esbart Santa Llúcia, Coral Harmo-
nia Reusenca i amb direcció de Ra-
món Lleó i Joaquim Moragrega. En 
homenatge a Josep Bargalló i Ba-
dia, creador de l’espectacle el 2014.

A les 20.30 h, al Teatre Bravium, 
Christmas Magicdance, espectacle 
musical amb ball i màgia, a càrrec 
de la companyia Souldance i el mag 
Òscar Masdéu. 

A les 20.30 h, a l’església de la Purís-
sima Sang, Concert de Nadal de l’Es-
colania i Capella de la Puríssima Sang. 
XIX cicle de Nadal, dedicat al mestre 
Santiago Buqueras in memoriam.

Diumenge 20
Durant tot el dia, festiu obert, les 
botigues de Reus obriran en el seu 
horari habitual.

A partir de les 10.00 h, al parc del 
Centenari, esmorzar i tallers infan-
tils, visita del Gegant Japonès i el 
Bou. A partir de les 15.30 h, espec-
tacle de màgia i cagatió. 

A les 10.30 h, al carrer de Bernat de 
Torroja del Mas Iglesias (Biblioteca Pere 
Anguera), festa Per un nadal més 
sostenible, amb esmorzar, inflables i 
tallers per als infants. Organitza: Asso-
ciació de Veïns del Mas Iglesias. 

A les 11.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

A les 17.30 h, al Parc del Centenari 
visita dels Patges Reials per a la re-

collida de cartes. Organitza: Asso-
ciació de Veïns El Santuari de Reus.

A les 18.00 h, al Teatre Bartrina, 
Lowland, espectacle de dansa con-
temporània.

A les 18.30 h, des del davant del 
Mercat Central i pel centre de la ciu-
tat, cercavila musical, amb la Banda 
de Cornetes i Tambors La Verònica.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

A les 19.15 h, al voltant de l’esglé-
sia Prioral de Sant Pere i les Peixateries 
Velles, representació dels tradicionals 
RETAULES VIVENTS DE NADAL. Pre-
sentació de la 27ª edició, a càrrec de 
l’artista Mercè Bessó.

Dilluns 21
Al voltant de les 10.00 h, des del 
carrer del Vidre, coincidint amb el 
SOLSTICI D’HIVERN, es pot veure la 
llum del sol travessant dos fines-
trals del campanar i com es produ-
eix un singular espectacle natural. 
El ritual, casual o volgut pels arqui-
tectes medievals, es deu al fet que 
aquest dia el sol avança més baix 
a l’horitzó.

A les 18.30 h, des de la plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
cercavila amb l’espectacle d’anima-
ció La família Gordini.

A les 19.00 h, al Teatre Bartrina, pro-
jecte La Pe i el Cordi fan ballar l’es-
cola, a càrrec dels alumnes de 4t de 
Primària de l’Escola Sant Josep i amb la 
representació d’El Trencanous, a càrrec 
dels alumnes de l’Escola de Dansa del 
Centre de Lectura. 

A les 20.00 h, a la cafeteria de la 
Germandat de Sant Isidre i Santa 
Llúcia, concert a càrrec del grup 
Acords de Reus, que ens oferirà 
cançons de gospel, nadales i can-
çons populars catalanes.

Dimarts 22
A les 19.00 h, al Teatre Bartrina, 
representació d’El Trencanous, a 
càrrec dels alumnes de l’Escola de 
Dansa del Centre de Lectura.

A les 19.30 h, al Centre de Lectura, 
conferència Petita introducció a la 
pràctica de la teràpia sistemàtica, a 
càrrec de Daniel Ribas.

A les 19.30 h, des del davant del 
Mercat Central i pel centre de la ciu-
tat, cercavila musical amb la Banda 
de Cornetes i Tambors Verge de Mi-
sericòrdia.

Dimecres 23
A les 11.30 h, des de la plaça del Dr. 
Sabater i pel centre de la ciutat, es-
pectacle de màgia itinerant, a càr-
rec d’Struc.

A les 11.30 h, des de la plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
cercavila d’animació, amb els Óssos 
Polars, de Xtrarradio Xpectacles.

A les 12.30 h, a la plaça de les Pei-
xateries Velles, actuació de dansa 
de l’Escola de Dansa i Teatre del 
Centre de Lectura, que ens oferirà 
Un conte de Nadal.

A les 18.00 h, des de la plaça de la 
Sang i pel centre de la ciutat, can-
tada de nadales itinerant, a càrrec 
de l’Escolania i Capella de Cantors 
de la Sang.

A les 18.00 h, des de la plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
cercavila musical, a càrrec de la 
Banda de Música de l’Escola Pare 
Manyanet.

A les 19.00 h, des de la plaça del 
Mercadal i pel centre de la ciutat, 
actuació del Cor Acords.

A les 20.00 h, des de l’Orfeó Reu-
senc, i pel centre de la ciutat, cerca-
vila i representació del Ball del Nai-
xement de Jesús a Betlem, a càrrec 
de la Secció de Teatre i l’Esbart Dan-
saire de l’Orfeó Reusenc. 

Dijous 24
A les 11.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

A les 11.30 h, des de la plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
cercavila, amb l’espectacle d’ani-
mació La família Gordini.

A les 12.00 h, des de la Plaça del 
Mercadal, cercavila amb la Banda 
Sinfònica de Reus.

A les 18.30 h, des de la plaça del 
Mercadal i pel centre de la ciutat, 
cantada de nadales i havaneres 
itinerant, a càrrec del grup d’hava-
neres Sons del Mar.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

Divendres 25
A les 12.00 h, a la plaça del Mer-
cadal, FESTA DEL CAGA TIÓ, per a 
tots els infants. Organitza el Patronat 
Sardanista.

A les 19.15 h, al voltant de l’església 
Prioral de Sant Pere i les Peixateries 
Velles, representació dels tradicio-
nals Retaules Vivents de Nadal.

A les 20.00 h, al Teatre de l’Orfeó 
Reusenc, TRADICIONAL CONCERT I 
GLOSSA DE NADAL a càrrec de l’Or-
feó Reusenc i totes les corals de l’en-
titat. Glossa de l’escriptor Jordi Folck.

Dissabte 26
De les 9.00 a les 14.00 h, al passeig 
de Prim, Mercat d’Antiquaris, Bro-
canters i Col·leccionistes. 

A les 19.15 h, al voltant de l’església 
Prioral de Sant Pere i les Peixateries 
Velles, representació dels tradicio-
nals Retaules Vivents de Nadal.

A les 19.00 h, al Teatre Bartrina, El Poema 
de Nadal, de Josep Maria de Sagarra.

Diumenge 27
A les 12.00 h, al Teatre Bravium, 
Gran Gala Màgica de Nadal, a càr-
rec de l’Associació de Mags i Il·lusio-
nistes de Catalunya (AMIC).

A les 15.00 h, a FiraReusTecnoparc, 
inauguració del PARC DE NADAL 
de Reus. El Parc estarà obert els dies 
27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 
4 de gener, de les 15.00 h fins a les 
21.00 h. El dia 31 de desembre, el 
Parc tancarà a les 20.00 h.

A les 18.00 h, al Teatre Bartrina, 
Concert de Nadal amb l’Orquestra 
Camerata XXI.

A les 19.15 h, al voltant de l’església 
Prioral de Sant Pere i les Peixateries 
Velles, representació dels tradicio-
nals Retaules Vivents de Nadal.

Dilluns 28
A les 11.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec 
de l’AMIC a Reus.

A les 12.30 h, a la plaça de les Pei-
xateries Velles, actuació de dansa 
de l’Escola de Dansa i Teatre del 
Centre de Lectura, que ens oferirà 
Un conte de Nadal.

De les 18.00 h a les 20.00 h, al Pas-
seig Comercial El Pallol, recollida de 
cartes. Els infants podran donar les 
seves cartes als emissaris reials dels 
Reis d’Orient.

A les 18.30 h, des de la plaça del 
Dr. Sabater i pel centre de la ciutat, 
actuació musical itinerant, a càrrec 
de la Banda de Cornetes, Tambors i 
Majorets Rosa de Reus.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec 
de l’AMIC a Reus.

A les 19.30 h, des de la plaça de 
Catalunya, cercavila de la comitiva 
de l’Espetec 2015, a càrrec del Ball 
de Diables i amb la participació de 
diferents entitats. Recorregut: carrer 
de les Galanes, plaça del Mercadal, 
carrer de Monterols, plaça de Prim, 
carrer de Llovera i plaça de la Lliber-
tat. En arribar a la plaça de la Lli-
bertat, LLANÇAMENT DE L’ESPETEC 
2015, a càrrec del Ball de Diables.

A les 20.00 h, des de l’Orfeó Reu-
senc, i pel centre de la ciutat, cerca-
vila i representació del Ball del Nai-
xement de Jesús a Betlem, a càrrec 
de la Secció de Teatre i l’Esbart Dan-
saire de l’Orfeó Reusenc.
 
A les 21.00 h, al Teatre Fortuny, 
GRAN CONCERT D’ANY NOU, amb 
Strauss Festival Orquestra i Strauss 
Festival Dance Ensemble.
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Dimarts 29
A les 11.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

A les 12.30 h, a la plaça de les Pei-
xateries Velles, actuació de dansa 
de l’Escola de Dansa i Teatre del 
Centre de Lectura, que ens oferirà 
Un conte de Nadal.

De les 18.00 a les 20.00 h, al Pas-
seig Comercial El Pallol, recollida de 
cartes. Els infants podran donar les 
seves cartes als emissaris reials dels 
Reis d’Orient.

A les 18.30 h, des de la plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
espectacle d’animació itinerant La 
família Gordini.

Dimecres 30
A les 11.00 h, al voltant del Mercat 
del Carrilet, cercavila musical, amb 
els  Bandsonats.

A les 11.30 h, des de la plaça del Dr. 
Sabater i pel centre de la ciutat, es-
pectacle de màgia itinerant, a càr-
rec d’Struc.

A les 12.30 h, a la plaça de les Pei-
xateries Velles, actuació de dansa 
de l’Escola de Dansa i Teatre del 
Centre de Lectura, que ens oferirà 
Un conte de Nadal.

De les 18.00 h a les 20.00 h, al Pas-
seig Comercial El Pallol, recollida de 
cartes. Els infants podran donar les 
seves cartes als emissaris reials dels 
Reis d’Orient.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

A les 20.00 h, des de l’Orfeó Reu-
senc, i pel centre de la ciutat, cer-
cavila i representació del Ball del 
Naixement de Jesús a Betlem, a 
càrrec de la Secció de Teatre i l’Es-
bart Dansaire de l’Orfeó  Reusenc. 

Dijous 31
A les 10.00 h, a la plaça de la Lli-
bertat, rebuda de L’HOME DELS 
NASSOS. Posteriorment cercavila 
pel centre de la ciutat, visita al Mer-
cat Central i al Passeig Comercial El 
Pallol. Organitzat pel Patronat Foc Nou 
i la Colla Gegantera de Reus, amb 
l’acompanyament musical dels Xar-
rups, grallers de Reus. A les 12.00 h, 
salutació i llançada de caramels des 
del balcó de l’Ajuntament

A les 11.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

A les 17.15 h, a la plaça de la Lli-
bertat, sortida de la Cursa de Sant 
Silvestre. Organitza Reus Esport i 
Tretzesports.

A les 18.00 h, des de la plaça del Mer-
cadal, cercavila musical itinerant amb 
la banda reusenca Bandsonats.

A partir de les 23.45 h, a la plaça 
del Mercadal, CAMPANADES DE 
CAP D’ANY, celebració popular de 
l’entrada de l’any nou 2016.

GENER
Dissabte 2
De les 9.00 a les 14.00 h, al passeig 
de Prim, Mercat d’Antiquaris, Bro-
canters i Col·leccionistes. 

De les 11.00 a a les 13.30 h, a la 
plaça de la Llibertat, recollida de 
cartes. Els infants podran donar les 
seves cartes als emissaris reials dels 
Reis d’Orient. Organitza: Unió de Bo-
tiguers de Reus.

A les 11.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat, espec-
tacle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

De les 17.30 a les 20.30 h, a la pla-
ça de la Llibertat, recollida de cartes. 
Els infants podran donar les seves 
cartes als emissaris reials dels Reis 
d’Orient. Organitza: Unió de Boti-
guers de Reus.

A les 18.00 h, des de plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
espectacle itinerant Les Nòmades, 
de la companyia de teatre Actua 
Produccions.

A les 18.00 h, al jardí de la casa de les 
Germanetes dels Pobres representa-
ció de tres Retaules Vivents. Organit-
za: Patronat Foc Nou.

A les 18.30 h, des de la plaça del 
Dr. Sabater i pel centre de la ciutat, 
espectacle de màgia itinerant, a 
càrrec d’Struc.

A les 18.30 h, des del davant del 
Mercat Central i pel centre de la 
ciutat, actuació musical itinerant, 
a càrrec de la Banda de Cornetes, 
Tambors i Majorets Rosa de Reus.

A les 19.00 h, des de l’Orfeó Reu-
senc, i pel centre de la ciutat, cerca-
vila i representació del Ball del Nai-
xement de Jesús a Betlem, a càrrec 
de la Sec- ció de Teatre i l’Esbart Dan-
saire de l’Orfeó Reusenc. 

Diumenge 3
Durant tot el dia, festiu obert, les 
botigues de Reus obriran en el seu 
horari habitual.

De les 11.00 a les 14.00 h, a la plaça 
de la Llibertat, recollida de cartes. 
Els infants podran donar les seves 
cartes als emissaris reials dels Reis 
d’Orient. Organitza: Unió de Boti-
guers de Reus.

A les 12.00 h, a FiraReus Tecnoparc, 
Sant Silvestre Kids, cursa per a in-
fants acompanyats d’adults. Orga-
nitza: Reus Esport i Tretzesports.

A les 12.00 h i a les 13.00 h, a la 
plaça del Castell, actuació del grup 
de ball Souldance i el mag Òscar 
Masdeu, amb l’espectacle Christ-
mas MagicDance.

De les 17.00 h a les 20.00 h, al jardí 
de la Casa Rull, recollida de cartes. 
Els infants podran donar les seves 
cartes als emissaris reials dels Reis 
d’Orient.

A les 18.00 h, al Teatre Bartrina, 
Concert de Reis, Aquesta remor que 
se sent, amb la Banda Simfònica de 
Reus i el grup de rock català Brams. 

A les 18.00 h, des de la plaça del 
Mercadal i pel centre de la ciutat, 
cercavila musical itinerant de la Pixi 
Dixi Band.

A les 18.30 h, des de la plaça d’Eva-
rist Fàbregas i pel centre de la ciutat, 
espectacle itinerant La Gran Família 
de la companyia Fadunito.

A les 18.30 h, des de la plaça del 
Dr. Sabater i pel centre de la ciutat, 
espectacle de màgia itinerant, a 
càrrec d’Struc.

A les 19.00 h, des de l’Orfeó Reu-
senc, i pel centre de la ciutat, cer-
cavila i representació del Ball del 
Naixement de Jesús a Betlem, a 
càrrec de la Secció de Teatre i l’Es-
bart Dansaire de l’Orfeó Reusenc. 

Dilluns 4
A les 11.00 h, al Mercat dels Mar-
xants i seguidament a l’interior del 
Mercat Central, màgia de prop, 
amb el Mag Nebur.

De les 11.00 a les 13.00 h, al jardí de 
la Casa Rull, recollida de cartes. Els in-
fants podran donar les seves cartes als 
emissaris reials dels Reis d’Orient.

A les 11.30 h, des del Teatre Bravium 
i pel centre de la ciutat, especta-
cle de màgia itinerant, a càrrec de 
l’AMIC a Reus.

De les 17.00 h a les 20.00 h, al jardí 
de la Casa Rull, recollida de cartes. 
Els infants podran donar les seves 
cartes als emissaris reials dels Reis 
d’Orient.

A les 18.00 h, des de la plaça del 
Mercadal, cercavila musical itine-
rant amb la banda reusenca 
Bandsonats.

A les 18.30 h, des del Teatre Bra-
vium, i pel centre de la ciutat,          
espectacle de màgia itinerant, a 
càrrec de l’AMIC a Reus.

Dimarts 5
A les 11.30 h, des del Teatre Bravium, 
i pel centre de la ciutat, espectacle de 
màgia itinerant, a càrrec de l’AMIC 
a Reus.

A les 16.30 h, a la plaça d’Anton 
Borrell, arribada dels Reis Mags de 
l’Orient.

A les 19.00 h, al capdamunt del car-
rer Ample, inici de la CAVALCADA 
DE SSMM ELS REIS DE L’ORIENT, en-
capçalada per l’estel, que la guiarà. 
Recorregut: carrer Ample, plaça de 
la Llibertat, avinguda de Prat de la 
Riba, avinguda del President Com-
panys, carrer de Sant Joan, plaça 
de Prim, tomb de ravals, plaça de 
Catalunya, raval de Santa Anna, 
carrer de Salvador Espriu i carrer de 
l’Amargura. En arribar a la plaça del 
Pintor Fortuny, baixada pels carrers 
de Llovera i de Monterols fins a la 
plaça del Mercadal. A l’Ajuntament, 
Ses Majestats els Reis d’Orient sor-
tiran al balcó per a rebre les claus 
de la ciutat.

A partir de les 19.00 h, al Barri de 
Montserrat, cavalcada de Ses Ma-
jestats els Reis d’Orient al Barri de 
Montserrat. Organitza: Associació 
de Veïns Barri Montserrat.
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INFORMACIÓ 
ESDEVENIMENTS
MAGIC SHOW CHRISTMAS 
A la plaça de Prim, del 27 de no-
vembre al 5 de gener, espectacle 
de projeccions, llum, làser i so. Ho-
rari: cada dia de les 18.00 h a les 
21.00 h. El dia 27 de novembre, 
començarà a les 19.00 h.

PISTA DE PATINATGE
SOBRE GEL   
Del divendres 27 de novembre al 
10 de gener 2016
Inauguració 27 de novembre a partir 
de les 19.00 h
Horaris del 28 de novembre al 22 
de desembre: de dilluns a diven-
dres: de les 17.00 h a les 21.00 h 
(últim torn a les 20.30h).
Cap de setmana i festius: de les 
11.00 a les 14.30 h i de les 16.00 a 
les 21.00 h (últim torn a les 20.30 h).

Horaris del 23 de desembre al 10 
de gener: Tots els dies de les 11.00 a 
les 14.30 h i de les 16.00 a les 21.00 
h (últim torn a les 20.30 h).
* Dies i horaris especials: el 24 i el 31 
de desembre, la pista tancarà a les 
20.00 h (últim torn a les 19.30 h). El 5 
de gener, la pista tancarà a les 19.00 
h (últim torn a les 18.30 h)
Els establiments associats a El Tomb de 
Reus obsequiaran els seus clients amb 
vals de descompte de 3 € (vàlids per 
a patinar de dilluns a dijous, del 27 de 
novembre al 22 de desembre). Orga-
nitza: El Tomb de Reus.

ATRACCIONS INFANTILS PER 
ALS MÉS PETITS:
TRENET INFANTIL
«POLAR EXPRESS» 
A la plaça de la Llibertat, els 
dies 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 i 20 de 
desembre, de les 11.00 a les 14.00 h 
i de les 18.00 a les 21.00 h.
Els dies 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 i 18 de 
desembre, de les 18.00 a les 21.00 h.
Col·labora: Associació d’Amics del 
Ferrocarril de Reus.

CANÓ DE NEU
Els dies 4, 5, 11, 12, 18 i 19 de desem-
bre, de les 18.00 a les 20.00 h, neva-
rà sobre el bosc espès d’avets i les 
vies del «Polar Express» de la plaça 
de la Llibertat.

ATRACCIONS DE FIRA 
PER ALS INFANTS    
A la plaça de la Llibertat, del 3 de 
desembre al 5 de gener, de les 
11.00 a les 14.00 h i de les 17.00 a 
les 22.00 h, excepte el 10/12.
Durant la campanya de Nadal, els 
establiments de la Unió de Botiguers 
de Reus obsequiaran els seus clients 
amb vals del 50% de descompte per 
a les atraccions de la Fira.

ACTIVITATS TRADICIONALS 
DE NADAL:
ARBRE DE NADAL
A la plaça de la Llibertat, del 27 de 
novembre al 6 de gener, tradicio-
nal arbre de Nadal. En aquest espai 
es duran a terme diferents activitats 
d’animació i la recollida de cartes 
per a Ses Majestats els Reis d’Orient, 
que organitza la Unió de Botiguers 
de Reus.

MERCAT DE NADAL 
A la plaça de la Llibertat. Del 3 al 
20 de desembre, de les 10.00 a les 
21.00 h.
Venda dels productes típics na-
dalencs: neules i torrons, figuretes 
pel pessebre, tions, arbres i plantes 
de Nadal, decoració per a la llar, ali-
mentació.

XIX MOSTRA PESSEBRISTA
A l’església prioral de Sant Pere, 
tradicional exposició de pessebres i 
diorames. Del 12 de desembre al 6 
de gener. Cada dia de les 11.00 a les 
14.00 h i de les 19.00 a les 20.30 h. 
Organitza Congregació Mariana.

RETAULES VIVENTS 
DE NADAL
Al voltant de l’església prioral de 
Sant Pere i a la plaça de les Peixa-
teries Velles. Els dies 20, 25, 26 i 27 
de desembre a les 19.15 h, represen-
tació de diferents escenes a l’entorn 
del naixement i la infantesa del nen 
Jesús. Organitza Patronat Foc Nou. 

PARC DE NADAL
A FiraReusTecnoparc, del 27 de de-
sembre al 4 de gener, en horari de 
les 15.00 a a les 21.00 h. El dia 31 
de desembre, el parc tancarà por-
tes a les 20.00 h, i el dia 1 de gener 
romandrà tancat. Organitza Reus 
Esport i Lleure. 

MERCAT D’ARTESANIA
A la plaça d’Evarist Fàbregas (Pas-
seig Comercial El Pallol). Del 4 de 
desembre al 5 de gener, de les 
10.30 h a les 14.00 h i de les 16.30 
h a les 21.00 h. Organitza: Col·lectiu 
Reusenc d’Artesans i Expositors Ar-
tesans. Venda d’articles d’artesania 
i objectes de regal. 

CALAIX DE SASTRE
Al Centre de Lectura. Del 19 al 24 de 
desembre i del 2 al 5 de gener, obert 
de les 10.00 a les 14.00 h i de 17.00 
a les 21.00 h. El 21 i 22 de desembre, 
de les 10.00 a les 14.00 h, i el 28, 29 
i 30 de desembre, de les 17.00 a les 
21.00 h. 

VISITES:
GAUDÍ CENTRE REUS
Aprofita les vacances de Nadal per a 
visitar aquest espai interactiu. Descobri-
ràs les claus de la vida i l’obra del genial 
arquitecte Gaudí, i t’aproparàs al patri-
moni modernista de la ciutat  de Reus.
Horaris de visita: 
De dilluns a dissabte, de les 10.00 a les 
14.00 h i de les 16.00 a les 19.00 h.
Diumenges: de les 10.00 a les 14.00 h.
* Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 
de gener, el Gaudí Centre romandrà 
tancat.

PAVELLÓ DELS DISTINGITS 
DE L’INSTITUT PEREMATA
Obra de l’arquitecte Lluís Domènech 
i Montaner, l’Institut Pere Mata és un 
dels conjunts d’estil modernista més 
destacats de tot Europa, i conserva 
tota la decoració original de l’època. 
Horaris de visita: 
Dissabtes, de les 12.00 a les 14.00 h i 
de les 16.00 a les 18.00 h.
* El dissabte 26 de desembre, el «Pa-
velló dels Distingits» romandrà tancat.

EXPOSICIONS
«El sexe a l’època romana». Museu 
de Reus, espai raval de Santa Anna. 
De dimarts a dissabte, de les 10.00 
a les 14.00 h i de les 17.00 a les 
20.00 h. Tancat els diumenges, els 
dilluns i els festius, i els dies 24 i 31 
de desembre. Visites guiades: els 
dimecres a les 18.00 h, fins al 30 
de desembre.

«Cartells de Ramon Casas» de la 
col·lecció Marc Martí. Sala Fortuny 
del Centre de Lectura. Fins al 28 de 
novembre.

«Identitat Esculpida», al Casal de les 
Dones. Fins al 18 de desembre.

«Retrospectiva de Josep Filella, 50 anys 
de pintura». Sala Fortuny del Centre 
de Lectura. Fins al 5 de gener.

OFERTA FORMATIVA 
NADAL 2015
GINY - Centre de les Arts Gestuals i 
del Circ de Reus.
TEATRE X-BOX - Teatre jove i tec-
nologies. Dates: 27, 28, 29 i 30 de 
desembre. 

INTRODUCCIÓ PER A JOVES - Tast 
de tècniques de circ: acrobàcia, ma-
labars, equilibris, trapezi i teles. Da-
tes: 2, 3 i 4 de gener. 

INTRODUCCIÓ AL MIM CÒMIC PER A 
NENS - Tast de teatre gestual i humor 
amb Clownic. Dates: 2, 3 i 4 de gener 

INTRODUCCIÓ AL CIRC PER A NENS - 
Tast de tècniques de circ: acrobàcia, 
malabars, equilibris, trapezi i teles. 
Dates: 27, 28, 29 i 30 de desembre 

INTRODUCCIÓ AL TEATRE CÒMIC I 
GESTUAL - Taller a partir del treball 
gestual de Clownic. Tècniques de 
mim i humor. Dates: 27, 28, 29 i 30 
de desembre 

IMPROVITZACIÓ I DESIMPROVIT-
ZACIÓ - Treball d’interpretació adre-
çat a gent de teatre experimentada 
amb ganes de descobrir noves rela-
cions amb l’espectador. Dates: 2, 3 
i 4 de gener 

INTRODUCCIÓ A L’ACROBÀCIA - 
Tast d’acrobàcia a terra.
Dates: 27, 28, 29 i 30 de desembre 
Més informació i preus al web: 
www.ginyreus.cat

EL NADAL ALS MERCATS 
DE REUS
MERCAT CENTRAL                 
Del 4 de desembre al 5 de gener, 
sorteig de 200 lots de Nadal, 250 
xecs regal de 10 € i 5 € lots d’estris 
de cuina.

MERCAT DEL CARRILET
Del 9 de desembre al 5 de gener, 
sorteig de 800 xecs regal de 5 € i 
obsequi de 3.000 calendaris entre 
els clients. 

MARXANTS DE REUS
Del 5 de desembre al 4 de gener, 
sorteig de 200 xecs regal de 10 €, 200 
pernils, 3 televisors i 1.500 bosses de 
compra reutilitzables.

PESSEBRE DE «CLICKS»
Del 4 de desembre fins al 10 de ge-
ner, al Mercat Central i al Mercat del 
Carrilet, un mostrador de cada mer-
cat es transforma en un paisatge de 
Nadal amb «clicks». Col·labora: La 
Casa dels Clicks. 

HORARIS ESPECIALS D’OBERTURA 
DELS MERCATS DE REUS PER NADAL: 
Dimarts 22 de desembre: 
El Mercat Central obre de les 7.30 a les 
14.00 h i de les 17.00 a les 20.30 h
Dimecres 23 de desembre
El Mercat Central obre de les 7.30 a les 
14.00 h i de les 17.00 a les 20.30 h
El Mercat del Carrilet obre de les 
7.30 a les 14.00 h i de les 16.30 a les 
20.30 h
Dijous 24 de desembre
El Mercat Central obre de les 7.30 a 
les 16.00 h
Dimecres 30 de desembre
El Mercat Central obre de les 7.30 a les 
14.00 h i de les 17.00 a les 20.30 h
El Mercat del Carrilet obre de les 
7.30 a les 14.00 h i de les 16.30 a les 
20.30 h
Dijous 31 de desembre
El Mercat Central obre de les 7.30 a 
les 16.00 h
El Mercat del Carrilet obre de les 
7.30 a les 15.00 h.

CONSIGNA I 
PARQUING DE COTXETS
GAUDÍ CENTRE REUS
Del 27 de novembre al 5 de gener 
de 10.00 a 21.00 h.
*Festius en que el comerç està obert
(6,8,13, 20 de dembre i 3 de gener)
De 18.00 a 21.00 h.
Tancat els dies 25 i 26 de desem-
bre i 1 i 6 de gener.
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Més informació a 

www.reus.cat/contedenadal
i a la App Reus City

Viu tota la ciutat
#contedenadalreus




