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Aquest Nadal 
vine al Gaudí Centre

Durant la campanya de Nadal (del 23 de novembre al 5 de gener) 
 l’Oficina de Turisme romandrà oberta de dilluns a dissabte fins 

a les 20.00 h. i diumenges i festius d’obertura comercial
de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h.

*Més informació al final del programa

L’esperit de Nadal torna aquests dies a fer-se present 
als carrers, a marcar la dinàmica ciutadana amb un 
ritme diferent. Temps d’il·lusió, per a petits i grans, en 
què la ciutat mostra la seva millor fesomia per conver-
tir-se tota ella en un escenari acollidor.

La plaça del Mercadal, la plaça de la Llibertat, la 
plaça de Prim, la plaça d’Evarist Fàbregas, els Mer-
cats de Reus i els passejos de Prim i de Sunyer seran 
escenaris privilegiats d’una àmplia agenda d’activi-
tats tradicionals. Hi haurà també una programació 
d’espectacles itinerants que portaran la màgia de 
Nadal pels carrers, enguany amb un destacat accent 
musical en el marc de la programació de Reus, 
Ciutat de la Música. En aquest context, les festes 
constitueixen una experiència en què cultura, oci i 
comerç es donen la mà per donar forma a una ofer-
ta suggerent per a tota mena de públics, oberta a 
les persones de fora que ens visiten. És, sens dubte, 
una bona manera d’encarar l’arribada de l’any nou 
i formular, de manera conjunta, des de l’esperit 
de convivència, de bon veïnatge, de respecte i de 
solidaritat, projectes de futur compartits.

Amb aquesta voluntat, des d’aquestes pàgines vull 
convidar-vos a gaudir de l’esperit del Nadal reusenc. 

Bon Nadal i feliç any 2019.

Amb l’encesa dels llums de Nadal comencem un 
nou període de l’any en el qual agafa vida un 
nou esperit, el nadalenc, se’ns posa al cap i ens 
acompanya durant setmanes. A Reus volem que a 
més, ho faci d’una manera conjunta entre cultura, 
comerç i patrimoni. 

Propostes culturals diverses, d’oci per a tota la 
família i de lleure pensant amb totes les edats con-
fegeixen un programa que es reforça amb música 
perquè enguany commemorem Reus Ciutat de la 
Música 2018. 

Aquest és un moment de l’any en el que ens agrada 
anar pel carrer, mirar els aparadors, entrar a les 
botigues i preparar els regals i l’energia que ens 
arriba a través dels llums de Nadal i l’alegria que 
ens transmeten les companyies que fan espectacles 
pel carrer ens acompanyen. 

Des de la regidoria de Projecció de Ciutat hem 
dedicat esforços en consolidar el model de ciutat 
que Reus representa: una ciutat amb un important 
patrimoni cultural, amb una oferta comercial de 
qualitat i amb una oferta permanent d’esdeve-
niments culturals que fan que estar, tombar pels 
carrers o venir a Reus sigui tota una experiència. 

Bones festes i feliç 2019! 

El Nadal a Reus, 
una experiència
MONTSERRAT CAELLES BERTRAN 
RegidoRa de PRojecció de ciutat

Reus és Nadal
CARLES PELLICER I PUNYED
alcalde de Reus





Dibuixa el teu Nadal
Entrega aquesta butlleta al Gaudí Centre (plaça del Mercadal, 3) o 

a l’Agència de Reus Promoció (carrer de Sant Joan, 34 A).

                                                             i a més... >>>



Dj. 22
A partir de les 10.15 h, a la 

PLAÇA DEL MERCADAL, La Gran 

Nadala. Cantada de nadales dels 

alumnes de les diverses escoles de 

Reus. Organitza: Canal Reus TV.

Dv. 23
A partir de les 18.15 h, pels 

CARRERS DEL CENTRE, cercaviles 

musicals que, en arribar a la plaça 

del Mercadal, canviaran de format 

per donar lloc, a les 19.00 h, a l’es-

pectacle inaugural de l’encesa 

dels llums de Nadal Universus. 

Tres cercaviles musicals diferents, 

amb els següents punts de sortida: 

plaça de la Llibertat, carrer de 

Jesús i plaça d’Evarist Fàbregas, 

que clouran totes a la plaça del 

Mercadal donant pas a l’espectacle 

inaugural.

A les 19.30 h, a la PLAÇA DE SANT 

PERE, Flashmob a càrrec de 

l’Escola de Dansa del Centre de 

Lectura. Organitza: botiguers del 

carrer Major.

Ds. 24
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG 

DE PRIM, Mercat d’Antiquaris, 

Brocanters i Col·leccionistes.

D’11 a 13.00 h, a la BIBLIOTECA 

PERE ANGUERA, Llegir i caminar, a 

càrrec de Carme Just. Lectura de 

fragments de la Història general 

de Reus (dirigida per Pere Angue-

ra) i caminada fins als diferents 

escenaris de Reus, testimonis de 

la història.

A les 11.00 h, al MERCAT DEL CAR-

RILET, taller de cuina amb Marta 

Jubert, del blog de cuina Pa de 

nous, que ens proposa un menú 

per sorprendre aquestes festes.

A les 12.00 h, a la BIBLIOTECA 

PERE ANGUERA, espectacle de 

titelles a càrrec de Joan Rioné. 

En finalitzar, aperitiu del 3r 

aniversari de la biblioteca.

A partir de les 16.00 h, al MAS 

IGLESIAS, Festival de Rumba. Més 

informació a ciutatdelamusica.reus.cat.

A les 20.00 h, a la PRIORAL DE 

SANT PERE, Trobada de Corals de 

Reus. Organitza: Orfeó Reusenc.

Sortegem 25 Passis Premium    
dobles a PortAventura World!

2019 
Temporada

 ¡DIVERSIÓN SIN LÍMITE!

Dades personals

Nom i cognoms

Correu electrònic

Telèfon     Població

Entrega aquesta butlleta al Gaudí Centre (plaça del Mercadal, 3) o 
a l’Agència de Reus Promoció (carrer de Sant Joan, 34 A).

D’acord amb la llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter, us informem que les dades de caràcter personal sol·licitades s’inclouran en el 

fitxes ‘trameses’ de l’Agència de Promoció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades 

subministrades, mitjançant el correu electrònic infoturisme@reus.cat.

Novembre

Segueix el Reus és Nadal a les xarxes 

              #ReusEsNadal



Per Nadal, 
fred 
com cal,
i a la pista de 
gel com un 
esquimal.

Vine a patinar
a la plaça de 
la Llibertat

A les 21.00 h, al teatre de l’ORFEÓ 

REUSENC, representació de Vuit 

dones, a càrrec de la companyia 

teatral Rialles.

Dl. 26
A les 17.30 h, al MAS PINTAT, taller 

“La família a través dels llibres per 

a infants”, a càrrec de Sílvia Ribé 

i Cristina Garreta, de Biblioteques 

Municipals de Reus.

A les 19.30 h, a la BIBLIOTECA XA-

VIER AMORÓS, monòleg Pompeu 

Fabra: jugada mestre!, a càrrec 

d’Òscar Intente, amb la col·la-

boració d’Ensenyament, dins la 

programació de l’Any Fabra.

Dt. 27 

A les 11.30 h, a la BIBLIOTECA PERE 

ANGUERA, xerrada “Alimentació i 

activitat física per a gent gran”, a 

càrrec de la Dra. Mireia Barberà, 

dins el projecte Píndoles de Salut 

de l’Institut Pere Virgili i el Servei de 

Biblioteques de la Generalitat, amb 

la col·laboració del Departament de 

Salut de l’Ajuntament de Reus.

A les 21.00 h, al TEATRE FORTUNY, 

representació d’Humans, 

d’Stephen Karam.

Dc. 28
A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Contes 

a cau d’orella: Contes per la igualtat, a càrrec de 

Marta Palacios, amb la col·laboració del Departament 

de Participació de l’Ajuntament de Reus.

A les 18.30 h, a la Sala Annexa de la BIBLIOTECA 

XAVIER AMORÓS, trobada anual de clubs de lectura 

sobre el llibre Feliçment sóc una dona, de M. Aurèlia 

Capmany, a càrrec de Montse Palau, amb la col·labo-

ració d’Espais Escrits. Sessió oberta.

A les 19.30 h, a la Sala Emili Argilaga del CENTRE DE 

LECTURA, projecció de la pel·lícula The front Page de 

Billy Wilder. EUA, 1974. 105 min. VOS. Entrada lliure.

Dj. 29
De 10.00 a 12.00 h, al MERCAT CENTRAL, Al Mercat 

s’aprofita tot: taller de reciclatge d’envasos i caixes 

amb la tècnica decorativa découpage, a càrrec de Susana 

Pérez, de la Polleria Cantonada 108.

A partir de les 16.00 h i fins al 23 de desembre, a 

la PLAÇA DEL MERCADAL, Mercat de Nadal.

A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, La co-

torra m’ha dit... Contes per la igualtat, a càrrec de 

Marta Palacios, amb la col·laboració del Departament 

de Participació de l’Ajuntament de Reus.

A les 19.00 h, a la Sala de Projeccions del CENTRE DE 

LECTURA, Club de lectura de novel·la negra. Sota el 

signe de sagitari, de Jaume Fuster.

A les 19.30 h, a la Sala Emili Argilaga del CENTRE DE 

LECTURA, conferència “La introducció de l’esquí a 

Catalunya”, a càrrec d’Andreu Pujol, i projecció de la 

pel·lícula familiar Evarist Fàbregas esquiant.

Dv. 30
A les 17.30 h, al MERCAT CENTRAL, taller de cuina 

amb Marta Jubert, del blog de cuina Pa de nous, 

que ens proposa un menú per sorprendre durant 

aquestes festes.

A les 21.00 h, al Cineclub del CENTRE DE LECTURA, pro-

jecció de la pel·lícula Phantom Thread (El fil invisible). 

Director: Paul Thomas Anderson. EUA, 2017. VOSE. 130 min.

Del 23 de novembre 
al 7 de gener 
d’ 11.00 a 14.30h
i de 17.00 a 21.00 h

Dies 24 i 31 
de desembre 
fins a les 20.00 h

Dia 5 de gener 
fins a les 18.30 h

Preus:
30 min. + patins 7€

Lloguer de grampons 
per a acompanyants 3 €

Venda de guants 2 €
(ús obligatori)

Novembre

›

›

›



Ds. 1
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM, Mercat 

d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes.

A les 11.00 h, al MERCAT DEL CARRILET, taller de 

cuina amb Con eSe de Salud: Aperitius de Nadal 

saludables 1, propostes bones per començar els àpats 

familiars.

A les 11.00 h, al MERCAT DE MARXANTS, cercavila 

musical a l’entorn del Mercat Central amb la xaranga 

Bandsonats.

A les 11.00 h, al CENTRE CÍVIC MAS ABELLÓ, Galetes 

nadalenques.

A partir de les 19.00 h, espectacle itinerant amb 

Les Pompiers, de la companyia La Tal.

A les 20.30 h, a CAL MASSÓ, darrer concert del cicle 

Vermusic 2018, a càrrec del  guitarrista Juan Gómez 

“Chicuelo”. Entrada gratuïta amb reserva prèvia a 

ciutatdelamusica2018@reus.cat. 

A les 20.00 h, al TEATRE BRAVIUM, After Dark en 

concert. 

A les 21.00 h, al TEATRE BARTRINA, representació de 

Mala Broma, de Jordi Casanovas.

A les 21.00 h, al teatre de l’ORFEÓ REUSENC, repre-

sentació de La extraña pareja, a càrrec del grup Els 

idiotes de la Secció de Teatre de l’entitat.

Dg. 2
A les 16.30 h, al TEATRE BARTRINA, representació de 

Tripula, amb Farrés Brothers & Cia.

A les 18.30 h, al TEATRE BRAVIUM, representació de 

Pla de xoc , a càrrec de Treateràpia.

Dl. 3
A les 11.00 h, a la BIBLIOTECA 

XAVIER AMORÓS, obertura de l’ex-

posició “Escoltant els colors”, de 

la Fundació Villablanca. Activitat 

commemorativa del Dia Internaci-

onal de la Discapacitat.

A les 19.30 h, a la Sala Emili 

Argilaga del CENTRE DE LECTURA, 

presentació de la novel·la El dia 

que Barcelona va morir, d’Enric 

Calpena.

Dt. 4
Fins al 12 de gener, al MERCAT 

CENTRAL i al MERCAT DEL CARRILET, 

pessebre de clicks: un mostrador 

de cada mercat es transforma en 

un paisatge de Nadal de la mà de 

la Casa dels Clicks.

A les 19.30 h, a la Sala Emili 

Argilaga del CENTRE DE LECTURA, 

presentació del llibre Inquisició i 

Decadència. Orígens del genocidi 

lingüístic i cultural a la Catalunya 

del segle XVI, de Jordi Bilbeny.

Dc. 5
A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA 

XAVIER AMORÓS, Contes a cau 

d’orella: Endevinalles musicals.

A partir de les 19.00 h, especta-

cle itinerant amb Rodafonio, de 

la Factoria Circular.

A les 19.30 h, a la Sala Emili 

Argilaga del CENTRE DE LECTURA, 

projecció de la pel·lícula El 

bosque animado, de José Luis 

Cuerda. Espanya, 1987. 108 min. 

VO. Entrada lliure. 

Dj. 6
A partir de les 10.00 h i fins al 

6 de gener, a la PLAÇA D’EVARIST 

FÀBREGAS, Mercat d’Artesania de 

Nadal.

Per 
Nadal 
tota 
ovella al 
Mercadal.

Mercat 
de Nadal

Del 29 de novembre al 
23 de desembre, 
de 10.00 a 21.00 h

Venda de productes 
típics nadalencs: neules 
i torrons, figuretes per al 
pessebre, tions, arbres i 
plantes de Nadal, decora-
ció per a la llar, alimenta-
ció, etc.

Desembre



Dv. 7
A partir de les 19.00 h, cercavila 

musical amb la Masnou Orleans 

Orquestra.

Ds. 8
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG 

DE PRIM, Mercat d’Antiquaris, 

Brocanters i Col·leccionistes.

A partir de les 19.00 h, cercavila 

musical i nadales a càrrec de 

Sones de Pasión.

Dt. 11
A les 20.00 h, a la BIBLIOTECA PERE 

ANGUERA, exposició “Vinyetes: 

història del còmic en català”, del 

Centre de Normalització Lingüística.

Dc. 12
A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA 

XAVIER AMORÓS, Contes a cau 

d’orella: Contes solidaris, a càrrec 

de l’Associació Agermanament 

Sense Fronteres.

A les 18.30 h, a la BIBLIOTECA 

XAVIER AMORÓS, Club de lectura 

d’anglès. Love to read: The client, 

de John Grisham. 

A les 19.30 h, a la Sala Emili Argila-

ga del CENTRE DE LECTURA, projecció 

de la pel·lícula Missing (Desapare-

gut), de Costa-Gravas. EUA, 1982. 122 

min. VOS. Entrada lliure. 

Dj. 13
A les 11.00 i a les 18.30 h, a la 

BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Apunt 

de música: club de cultura i audi-

ció musical: Dones compositores, 

a càrrec dels professors de l’Escola 

de Música del Centre de Lectura. 

A les 17.00 h, a la BIBLIOTECA 

XAVIER AMORÓS, Contes a cau 

d’orella: Contes solidaris, a càrrec 

de l’Associació Agermanament 

Sense Fronteres.

Dv. 14
De 10.30 a 12.00 h, al MERCAT CEN-

TRAL, Al Mercat s’aprofita tot: taller 

de reciclatge d’envasos i caixes 

amb la tècnica decorativa découpa-

ge, a càrrec de Susana Pérez, de la 

Polleria Cantonada 108.

A partir de les 18.30 h, a diferents 

punts del CENTRE DE LA CIUTAT, 

nadales a càrrec d’After Dark.

 A les 19.00 h, al MERCAT DEL CARRILET, actuació del 

cor de gòspel Singtònics a l’interior del mercat.

A les 19.30 h, al PATRONAT SARDANISTA DE REUS,

audició de sardanes comentades. Organitza: Patronat 

Sardanista de Reus.

A les 21.00 h, al TEATRE BARTRINA, Cineclub del Centre 

de Lectura. Projecció de la pel·lícula The Party (La 

festa). Directora: Sally Potter. Regne Unit, 2017. VOSE. 

71 min. 

Ds. 15
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM, Mercat 

d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes.

A les 11.00 h, al MERCAT CENTRAL, taller de cuina 

amb Con eSe de Salud: Aperitius de Nadal saludables 

2, propostes bones per començar els àpats familiars.

A partir de les 11.00 h, al CENTRE CIVIC PONENT,

contes infantils en família: Hi havia una vegada.

A les 12.00 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, 

El Nadal que fa 15: lectura dels millors textos de 

Nadal a càrrec de 15 lectors i lectores que han estat 

molt especials durant els 15 anys d’obertura de la 

Biblioteca Xavier Amorós.

A partir de les 19.00 h, espectacle itinerant amb 

Cavalls de Menorca, de la companyia Tutatis.

A les 20.30 h, a l’ESGLÉSIA DE LA PURÍSSIMA SANG, 

Concert de Nadal de l’Escolania i Capella de la 

Puríssima Sang.

A les 21.00 h, al TEATRE FORTUNY, concert de Rodrigo 

Leao. Organitza: Reus Digital.cat pel seu 10è aniversa-

ri, amb el patrocini de Reus Ciutat de la Música 2018 i 

Repsol. 

Dg. 16
De 10.30 a 15.00 h, al PARC DEL TRENET, Parc de 

Nadal gratuït, amb 30 activitats diferents. Organitza: 

Associació de Veïns del Santuari de Reus.

De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 h, a l’ESCOLA LA 

VITXETA, Trobada de Tions d’Arreu de Catalunya.  

A les 12.00 h, a les PEIXATERIES VELLES, ballada de 

sardanes amb la Cobla Reus Jove. Organitza: Patronat 

Sardanista de Reus.

A les 12.00 h, al TEATRE BRAVIUM, Gran Gala de 

Màgia de Nadal, a càrrec de l’Associació de mags i 

il·lusoniestes de Catalunya (AMIC).

A les 18.00 h, al TEATRE BARTRINA, Amb el cap clar 

i el cor net, conte homenatge al llegat d’en Xesco 

Boix. Reus Ciutat de la Música 2018.

Els 
artesans 
al Pallol
tenen
bon 
regal
per a qui 
en vol.

Mercat 
d’Artesania

Del 6 de desembre 
al 6 de gener, 
a la plaça d’Evarist Fàbregas 
(passeig comercial El Pallol). 
De 10.00 a 14.00 i 
de 16.30 a 21.00 h.

Desembre



La cova, 
pedra viva;

es gela 
el Mercadal.

Dl. 17
A les 18.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Club 

de lectura de teatre: Alba, de Marc Artigau.

Dt. 18
A les 19.30 h, al TEATRE BARTRINA, concert de Nadal 

de l’Escola de Música del Centre de Lectura. 

Dc. 19 
A les 11.00 h, al MERCAT DE MARXANTS, Màgia de 

Prop amb el Mag Nebur, espectacle itinerant a 

l’entorn del Mercat del Carrilet.

A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Contes 

a cau d’orella: contes de Nadal en anglès, a càrrec 

de Nàdia. 

A les 18.30 h, al TEATRE BARTRINA, projecte La Pe i en 

Cordi fan ballar a l’escola. Representació del conte 

El trencanous, amb la participació dels alumnes de 

les escoles Joan Rebull, Pompeu Fabra i de l’Escola de 

Dansa del Centre de Lectura.

A les 19.30 h, a la Sala Emili Argilaga del CENTRE DE 

LECTURA, projecció de la pel·lícula Belle Époque, de Fer-

nado Trueba. Espanya, 1992. 108 min. VO. Entrada lliure.

Dj. 20
Durant tot el dia, al PASSEIG COMERCIAL EL PALLOL,  

recollida de joguines per a la Creu Roja.

A les 11.00 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, recital 

de poemes de Nadal a càrrec dels alumnes de 1r a 6è 

de l’Escola Rosa Sensat.

A les 17.00 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, La 

cotorra m’ha dit... Contes de Nadal en anglès, a 

càrrec de Nàdia.

A les 17.30 h, a la Biblioteca infantil del CENTRE DE 

LECTURA, Club de lectura juvenil per a nens i nenes 

d’entre 11 i 18 anys.

A les 18.30 h, al TEATRE BARTRINA, representació 

del conte El trencanous, a càrrec dels alumnes de la 

disciplina de clàssic de l’Escola de Dansa del Centre 

de Lectura.

Dv. 21
Al voltant de les 10.00 h, des del CARRER DEL VIDRE 

i coincidint amb el solstici d’hivern, es pot veure la 

llum del sol travessant dos finestrals del campanar 

i com es produeix un singular espectacle natural. El 

ritual, casual o volgut pels arquitectes medievals, es 

produeix perquè aquest dia el sol avança més baix a 

l’horitzó.

A partir de les 19.00 h, a diferents punts del CENTRE 

DE LA CIUTAT, nadales a càrrec d’After Dark.

A les 20.30 h, en directe a CANAL REUS TV, sorteig del 

concurs A Reus x2 Guanya el Doble del que Compris. 

Organitza: El Tomb de Reus amb la col·laboració de 

la Unió de Botiguers de Reus i el Passeig Comercial El 

Pallol. Còctel del Vermut als bars i restaurants de d’El 

Tomb de Reus de 20.00 a 21.00 h.

A les 21.00 h, al TEATRE BARTRINA, Cineclub del 

Centre de Lectura. Projecció de la pel·lícula Un beau 

soleil intérieur. Directora: Claire Denis. França, 2017. 

VOSE. 94 min. 

Ds. 22
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM, Mercat 

d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes.

A partir de les 19.00 h, espectacle itinerant amb Ses 

Altíssimes, a càrrec de la companyia Estampades.

A les 19.00 h, al teatre de l’ORFEÓ REUSENC,

representació d’Els pastorets: Belluguet i Bieló.

Sota una llum freda,
creix l’arbre 
de Nadal.

Vine al Mercadal i descobreix 
l’arbre màgic de Nadal, 
aquest any et sorprendrà...

Desembre



A les 19.30 h, al voltant de la PRIORAL DE SANT PERE 

i a la PLAÇA DE LES PEIXATERIES VELLES, Retaules 

Vivents, representació de diverses escenes a l’entorn 

del naixement i la infantesa del nen Jesús. Organitza: 

Patronat Foc Nou.

A les 20.00 h, al TEATRE BRAVIUM, espectacle 

musical nadalenc Aquestes festes...Cibernètic, amb 

Souldance & Mag Albert.

A les 21.00 h, al TEATRE BARTRINA, Concert de Nadal 

amb Paco Vidagany i Paco Montañés. 

Dg. 23
A les 18.00 h, al TEATRE BARTRINA, representació de 

Les noies de Mossbank Road.

A les 18.30 h, des de la PLAÇA DEL MERCADAL i 

pels CARRERS DEL CENTRE DE LA CIUTAT, cantada de 

nadales, a càrrec de l’Escolania i Capella de Cantors 

de la Sang.

A les 19.00 h, al teatre de l’ORFEÓ REUSENC, repre-

sentació d’Els pastorets: Belluguet i Bieló.

A les 19.30 h, al voltant de la PRIORAL DE SANT PERE 

i a la PLAÇA DE LES PEIXATERIES VELLES, Retaules 

Vivents, representació de diverses escenes a l’entorn 

del naixement i la infantesa del nen Jesús. Organitza: 

Patronat Foc Nou.

A les 20.00 h, al BRAVIUM TEATRE, espectacle 

musical nadalenc Aquestes festes...Cibernètic, amb 

Souldance & Mag Albert.

Dl. 24
A les 23.00 h, al SANTUARI DE MISERICÒRDIA, 

representació d’El Cant de la Sibil·la. Cant d’origen 

medieval que es cantava al sud d’Europa. Escrit en 

català i de melodia gregoriana arcaica. Les sibil·les, 

que exercien de pitonises, en aquest cas profetitza 

l’arribada del Redemptor i del Judici Final.  

Dt. 25
A les 12.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Festa del Tió 

per a tots els infants. Organitza:  Patronat Sardanista.

A les 20.00 h, al teatre de l’ORFEÓ REUSENC, Glossa i 

concert de Nadal.

itinerants del 
Espectacles

     Reus és           
            Nadal

Tot passejant  i comprant , deixa’t endur per la màgia 
dels espectacles de carrer que et proposem enguany.
Il·lusió, humor i diversió per al teu millor Nadal a Reus!

Aquest Nadal 
amb avellana 
de Reus 
a la teva taula!

Aquest Nadal 
amb avellana 
de Reus 
a la teva taula!

Diumenge dia 9 de desembre, 
Dia Mundial de l’avellana.
A partir de les 11.00 h. i fins 
exhaurir existències, vine al
Mercadal a recollir el teu 
saquet d’avellana DOP Reus.



Rodafonio
Dc. 5 de desembre 
a les 19.00 h
Del màgic món dels invents, arriba 
Rodafonio, una gran roda que recor-
re els carrers duent al seu ventre
metàl·lic cinc atrevits tripulants.

Les Pompiers
Ds. 1 de desembre 
a les 19.00 h
Dos divertits bombers reguen 
el públic amb un enorme raig 
de confeti. La música juga de 
nexe amb la gent i fa ballar al 
seu trepidant ritme.

Masnou 
Orleans

Dv. 7 de desembre 
a les 19.00 h

Banda amb gran repertori de swing 
formada per artistes de circ i ac-

tors. Música de qualitat amb molta 
comunicació amb el públic.

Cavalls 
de Menorca
Ds. 15 de desembre 

a les 19.00 h 
Recreació de l’animalitat primitiva 
del cavall i el pes de la tradició en 

una representació contemporània.

 



Boozan 
Dukes

Dj. 3 de gener 
a les 19.00 h 

Banda musical forjada als carrers 
de Barcelona especialitzada en la 

música créole francesa de 
Nova Orleans i les illes del Carib 

d’entre els anys trenta i quaranta, a 
través d’un show fresc i desenfadat.

La Tartana
Dv. 28 de desembre 
a les 19.00 h
Els artistes s’han llevat tard i 
descobreixen que el cavall 
ha desaparegut...

Ses Altíssimes
Ds. 22 de desembre 
a les 19.00 h
Quatre personatges fantàstics sorgits 
de la natura viatgen amb el seu carro 
carregat de rituals i música.

Óssos del 
Pirineu

Ds. 29 de desembre 
a les 19.00 h

Espectacle de carrer amb 
manipuladors de titelles gegants 
que treballen les bandes sonores

 en consonància amb les sonoritats 
muntanyenques.



Dc. 26
A les 19.00 h, al TEATRE BARTRINA, representació de 

Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra.

A les 19.30 h, al voltant de la PRIORAL DE SANT PERE 

i a la PLAÇA DE LES PEIXATERIES VELLES, Retaules 

Vivents, representació de diverses escenes a l’entorn 

del naixement i la infantesa del nen Jesús. Organitza: 

Patronat Foc Nou.

A les 20.00h, al BRAVIUM TEATRE, concert de Nadal 

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries presenten Lo 

Misteri de Nadal.

Dj. 27
A les 12.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, actuació 

de dansa de l’Escola de Dansa i Teatre del Centre de 

Lectura, amb una suite del Trencanous.

A les 17.30 h, a la Biblioteca infantil del CENTRE DE 

LECTURA, Explica’m un conte. Hora del conte i taller 

per a nens i nenes d’entre 6 i 9 anys.

Dv. 28
D’11.00 a les 22.00 h, al CASAL DE JOVES LA PALMA, 

NDL X JOVES Casal de Nadal per a joves. Totes les 

activitats són gratuïtes per a joves de 12 a 17 anys. 

Organitza: Casal de Joves La Palma.

A les 12.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, actuació 

de dansa de l’Escola de Dansa i Teatre del Centre de 

Lectura, amb una suite del Trencanous.

A les 18.00 h, des del balcó de la CASA RULL (plaça 

del Doctor Sabater), arribada i salutació dels Patges 

Reials. Tot seguit, recorregut pel tomb de ravals amb 

carruatges i, a continuació, cercavila pels carrers del 

centre fins a les 20.30 h. 

A partir de les 19.00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, 

espectacle itinerant amb La Tartana, a càrrec de la 

companyia Cíclicus.

A les 19.30 h, des del CAMPANARET (al capdamunt del 

carrer de Llovera), cercavila de l’Espetec, a càrrec del 

Ball de Diables amb la col·laboració de diverses entitats. 

El recorregut acabarà a la plaça del Mercadal, des d’on 

es procedirà al llançament de l’Espetec 2018.

A les 20.30 h, en directe a CANAL REUS TV, sorteig del 

concurs A Reus x2 Guanya el Doble del que Compris. 

Organitza: El Tomb de Reus amb la col·laboració de 

la Unió de Botiguers de Reus i el Passeig Comercial El 

Pallol. Còctel del Vermut als bars i restaurants de d’El 

Tomb de Reus de 20.00 a 21.00 h.

A les 21.00 h, al TEATRE FORTUNY, Gran Concert d’Any 

Nou de Johann Strauss, interpretat per la Strauss Festi-

val Orchestra i l’Strauss Festival Ballet Ensemble.

Ds. 29
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM, Mercat 

d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes.

D’11.00 a 13.00 i de 18.00 a 20.30 h, pels CARRERS 

DEL CENTRE, cercavila dels Patges Reials per recollir les 

cartes dels infants per als Reis d’Orient. 

A les 18.00 h, des del CAMPANARET (al capdamunt 

del carrer de Llovera), tradicional cercavila del Ball 

dels Dotze Mesos.

A partir de les 19.00 h, espectacle itinerant amb 

Óssos del Pirineu, a càrrec de la companyia Tutatis.

A les 19.00 h, al teatre de l’ORFEÓ REUSENC, repre-

sentació d’Els pastorets: Belluguet i Bieló.

A les 19.30 h, al voltant de la PRIORAL DE SANT PERE 

i a la PLAÇA DE LES PEIXATERIES VELLES, Retaules 

Vivents, representació de diverses escenes a l’entorn 

del naixement i la infantesa del nen Jesús. Organitza: 

Patronat Foc Nou.

Per 
Nadal 

vés al 

mercat 
per a la 
taula 
estar

ben 
parat.

Dissabte 8 de desembre
Mercat de Marxants, a l’entorn del Mercat Central. 
Horari especial de Nadal: de 9.00 a 14.00 h.
MERCAT CENTRAL. 
Horari especial de Nadal: de 8.30 a 14.30 h

Diumenge 23 de desembre
MERCAT CENTRAL. 
Horari especial de Nadal: de 8.30 a 14.30 h

Dilluns 24 de desembre
MERCAT CENTRAL 
Horari especial de Nadal: de 7.30 a 15.00 h
MERCAT DEL CARRILET
Horari especial de Nadal: de 7.30 a 15.00 h

Dilluns 31 de desembre
MERCAT CENTRAL 
Horari especial de Nadal: de 7.30 a 15.00 h
MERCAT DEL CARRILET 
Horari especial de Nadal: de 7.30 a 15.00 h

Horaris especials 
als Mercats



 Dg. 30
A les 19.00 h, al teatre de l’ORFEÓ REUSENC, repre-

sentació d’Els pastorets: Belluguet i Bieló.

Dl. 31
A les 10.00 h, a la PLAÇA DE LA LLIBERTAT, tradicional 

rebuda de l’Home dels Nassos. Posteriorment, cer-

cavila pel centre de la ciutat, visita al Mercat Central i 

al passeig comercial El Pallol.

A les 11.00 h, al MERCAT DE MARXANTS, cercavila 

musical a l’entorn del Mercat Central amb la xaranga 

Bandsonats.

A les 12.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, salutació i 

llençada de caramels de l’Home dels Nassos des del 

balcó de l’Ajuntament. Organitza: Patronat Foc Nou i 

Colla Gegantera de Reus.

A partir de les 23.45 i fins a les 2 h de la matinada, 

a la PLAÇA DEL MERCADAL, Hola 2019! amb els DJ 

Florida y Hermoso.
 Dt. 1
A les 21.00 h, al teatre de l’ORFEÓ 

REUSENC, representació d’El sopar 

dels idiotes.

Dc. 2
De 10.30 a 12.30 h, al MERCAT DEL 

CARRILET, Pinta’t la cara. Activitat 

infantil: dues maquilladores 

decoraran la cara de nens i nenes, 

amb ALWAYS MakeUp.

De 17.00 a 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.

Dj. 3
De 17.00 a 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 partir de les 19.00 h, espec-

tacle musical itinerant amb els 

Boozan Dukes.

A les 20.30 h, en directe a CANAL 

REUS TV, sorteig del concurs A 

Reus x2 Guanya el Doble del que 

Compris. Organitza: El Tomb de 

Reus amb la col·laboració de la 

Unió de Botiguers de Reus i el Pas-

seig Comercial El Pallol. Còctel del 

Vermut als bars i restaurants de d’El 

Tomb de Reus de 20.00 a 21.00 h.

Gener Cap 
d’Any 
serè, 
a Reus, 
tot 
l’any 
bé.

Hola 
2019!
T’esperem a la plaça
del Mercadal per donar 
la benvinguda a l’Any 
Nou de la manera més 
divertida! 



Dv. 4
De 10.30 a 12.30 h, al MERCAT 

CENTRAL, Pinta’t la cara. Activitat 

infantil: dues maquilladores deco-

raran la cara de nens i nenes, amb 

ALWAYS MakeUp.

D’11.00 a 13.00 i de 17.00 a 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 18.30 h, a l’interior al MERCAT 

DEL CARRILET, nadales a càrrec del 

cor aCORds de Reus.

A les 21.00 h, al TEATRE FORTUNY, 

Concert de Cap d’Any amb l’Or-

questra Simfònica del Vallès.

Ds. 5
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE 

PRIM, Mercat d’Antiquaris, Bro-

canters i Col·leccionistes.

A les 11.00 h, al MERCAT DE MAR-

XANTS, música gòspel al mercat 

ambulant al voltant del Mercat Cen-

tral amb el cor Sons de Gòspel.

A les 12.00 h, a l’interior del MER-

CAT CENTRAL, música gòspel amb 

l’actuació del cor Sons de Gòspel.

A les 16.30 h, a la PLAÇA D’ANTON 

BORRELL, arribada dels Reis Mags 

d’Orient.

A les 19.00 h, al capdamunt del carrer Ample, inici 

de la Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient, 

encapçalada per l’estel, que la guiarà. Recorregut: 

carrer Ample, plaça de la Llibertat, avinguda de Prat 

de la Riba, avinguda del President Companys, 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, només els reis damunt dels carruatges 

romans i el seu seguici baixaran pel carrer de Llovera 

fins a la plaça del Mercadal. A l’Ajuntament, Ses 

Majestats els Reis d’Orient sortiran al balcó per rebre 

les claus de la ciutat.

Retaules Vivents
Els dies 22, 23, 26 i 29 de desembre a partir de les 

19.30 h, al voltant de la prioral de Sant Pere i a la 

plaça de les Peixateries Velles. 

Representació de diverses escenes a l’entorn del 

naixement i la infantesa del nen Jesús. Organitza: 

Patronat Foc Nou.

XXII Mostra Pessebrista 
a la prioral de Sant Pere
Del 15 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019, de 

10.30 a 14.00 i de 17.00 a 20.30 h (laborables i festius). 

* Durant les celebracions de la santa missa es tanca 

l’exposició.

Exposició de pessebre i diorames. 

Organitza: Congregació Mariana.

90è Concurs de 
Pessebres de Reus
i Comarca
Inscripcions del 8 al 24 de desembre.

Visita de pessebres: del 15 de desembre al 6 de gener.

Categories: Infantil, Infantil-entitats, Popular, 

Popular-entitats, Aparadors de comerços i 

establiments i Diorames. 

Organitza: la Congregació Mariana.

Els Reis 
d’Orient
porten 
coses 
a la gent,
i als de Reus, 
un gran 
carregament.

Altres



El Nadal més modernista
Servei de ludoteca amb tallers infantils on es rea-

litzaran manualitats relacionades amb el Nadal, 

Gaudí i el Modernisme.

Dies 27, 28, 29 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.

Horaris: de 10.30 a 12.00, de 12.30 a 14.00, 

de 16.00 a 17.30 i de 18.00 a 19.30 h.

Edat recomanada: de 4 a 10 anys

Preu: 4 euros

Capacitat màxima: 20 infants, limitat a un taller 

per dia i infant, amb reserva prèvia al 977 010 670 

o infoturisme@reus.cat.

Visites al Gaudí Centre
Aprofita les vacances de Nadal per visitar aquest 

espai interactiu. Descobriràs les claus de la vida i 

l’obra del genial arquitecte Gaudí i t’aproparàs al 

patrimoni modernista de la ciutat de Reus.

Horaris de visita: de dilluns a dissabte, de 

10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 h; els diu-

menges i festius, de 10.00 a 14.00 h. Els dies 

25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener el Gaudí 

Centre romandrà tancat.

Preu: 9 euros entrada general, entrada  reduïda: 5 euros

Durant la campanya de Nadal (del 23 de novem-

bre al 5 de gener)  l’Oficina de Turisme romandrà 

oberta de dilluns a dissabte fins a les 20.00 h i 

diumenges i festius d’obertura comercial de 10.00 

a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h.

Observem, escoltem i 
toquem en família
Visita familiar al Gaudí Centre on es descobriran 

els personatges i trets més essencials de la vida 

de Gaudí a través d’un joc d’empatia. La visita es 

finalitza amb un taller artístic relacionat amb l’obra 

de Gaudí.

Dia: 9 de desembre

Hora: 11.00 h, durada aproximada; 2 hores.

Preu: 4 euros per persona (adults i nens).

Edat recomanada: de 4 a 10 anys

Reserva prèvia a 977 010 670 o infoturisme@reus.cat.  

Nombre màxim de participant 30  persones

Visites al Pavelló dels 
Distingits de 
l’Institut Pere Mata
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 11.00 a 14.00 i 

de 16.00 a 18.00 h; diumenges i festius de 11.00 a 

14.00 h. Els dies festius 25 i 26 de desembre i 1 i 6 

de gener l’Institut Pere Mata romandrà tancat.

Preu 5 euros entrada general, entrada reduïda 4 euros.

Obertura especial:
Del 6 al 9 de desembre l’Institut Pere Mata roman-

drà obert en horaris especials:

Els dies 6, 7 i 8, d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 

18.00 h, i el dia 9 de 11.00 a 14.00 h.

Preu 5 euros entrada general, entrada reduïda 4 euros.

Amb motiu de la celebració del naixement i mort 

de Lluís Domènech i Montaner, el dimecres 27 de 

desembre l’Institut Pere Mata obrirà les seves portes 

de 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 h. Preu: gratuït. 

Visita audioguiada i segons disponibilitat.

Nadal al 
Gaudí Centre

Campanar
Visita el campanar de la prioral de Sant Pere.

Horaris de visita: dissabtes, d’11.00 a 14.00 i de 

16.00 a 18.00 h; i diumenges i festius d’11.00 

a 14.00 h. Els dies festius 25 i 26 de desembre i 1 i 

6 de gener el campanar romandrà tancat.

Preu: 2 euros entrada general, entrada reduïda 1 euro.

 

Del 5 al 10 de desembre, el campanar romandrà 

obert en horaris especials:

Els dies 6,7 i 8  d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 h i 

el dia 9, de 11.00 a 14.00 h.

Preu: 2€euros entrada general, entrada reduïda 1 euro.



BIBLIOTECA PERE ANGUERA

De l’1 al 15 de desembre 

“Pompeu Fabra: una llengua completa”. Exposició en 

3D de la Direcció General de política lingüística, Seveis 

Territorials de Cultura, i el Consorci per la Normalització 

Lingüística,  dins la programació Any Fabra.

BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS

De l’1 al 31 de desembre

“Escoltant els colors” 

de la Fundació Villablanca

CENTRE DE LECTURA, Sala Fortuny.

Del 16 de novembre al 8 de desembre. 

Exposició de fotografies “NaturDans” 

de Pep Aguadé.

CENTRE DE LECTURA, Vestíbul

Del 24 de novembre al 15 de desembre

Exposició de fotografies ”52è Concurs Aplec Baix 

Camp”. De la Colla Sardanista Rosa de Reus.

CENTRE DE LECTURA, Sala Fortuny 

De 14 de desembre a l’11 de gener

“Fragments de vida“

de Rosa M. Bessó.

CASTELL DEL CAMBRER

Fins a l’1 de desembre

“Brossa com a inspiració del Certamen Miró&ARt”.

MUSEU DE REUS 

(Plaça de la Llibertat)

Fins al maig de 2019

“Coses de Reus. Un viatge de la vila a la ciutat”,

una proposta per conèixer diferents aspectes de la 

història de la ciutat.

MUSEU DE REUS

(Plaça de la Llibertat)

Exposició permanent 

“Ara toca festa” 

obre el patrimoni festiu de la ciutat de Reus.

MUSEU DE REUS

(Raval de Santa Anna)

Fins al 12 de gener de 2019

“Reus, motor econòmic del sud de Cayalunya”.Re-

corregut molt visual i amè per la història econòmica de 

Reus i les comarques del Camp dels darrers dos-cents 

anys, des de l’esplendor de l’aiguardent en el segle 

XVIII  a la configuració del model actual, passant per 

l’esclat de la indústria tèxtil, veritable motor del procés 

d’industrialització de la ciutat, i l’espectacular boom 

dels anys de la Primera Guerra Mundial.

MUSEU DE REUS

Sala Quatre

(Plaça de la Llibertat)

Fins al 19 de gener de 2019

“Pere Caselles, arquitecte”.

Dins de la programació de l’Any Arquitecte Caselles, 

que vol recordar i estudiar la vida i l’obra de l’arqui-

tecte Pere Caselles Tarrats (Reus, 1864-1936). 

MUSEU DE REUS

(Raval de Santa Anna)

A partir del 2 de gener de 2019

“Neanderlife: moments de la vida neandertal”.

Exposi-
cions





Organitza

Patrocina

Col·labora

La Ciutat a les 
teves mans
Descarrega’t l’App


