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REUS OCULT 
 

Espais Ocults és una Associació sense ànim de lucre. Les activitats que es 
programen són gratuïtes i comptem a vegades amb ajudes d'entitats públiques 

o empreses privades per realitzar-les. Tot i així hi ha unes despeses que els 
membres de l'Associació no podem cobrir i és per això que articulem una sèrie 
de mitjans perquè aquells que us agradi l'iniciativa pugueu participar i ajudar a 

mantenir la gratuïtat de les activitats ! 
 

Descobreix racons desconeguts en 48h! 
 
Què és? 
El Reus Ocult és una iniciativa de l’Associació Espais Ocults que es 
basa en difondre el patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat de Reus. 
Es realitzen visites guiades gratuïtes a espais de la ciutat que normalment no 
són accessibles. 
 
Com visitar els espais? 
Amb la guia del Reus Ocult. 
Als laterals del plànol del tríptic trobaràs els horaris d’obertura de cada edifici. 
Es realitzen visites de manera contínua amb una durada de 15-20 min. Només 
has d’apropar-te a l’espai i esperar a que es formi el grup de visita per gaudir 
de l’experiència! 
 
Qui som? 
Som l'Associació Espais Ocults! 
Una associació sense ànim de lucre transversal formada per arquitectes, 
historiadors de l'art, professors i altres amb l’objectiu de donar a conèixer 
el patrimoni de les ciutats i promoure la participació dels ciutadants en actes 
culturals. 
 
Fes-te soci! 
Les activitats que es programen són gratuïtes i comptem a vegades amb 
ajudes d'entitats públiques i d'empreses per realitzar-les. Tot i així hi ha unes 
despeses que els membres de l'Associació no podem cobrir i és per això que 
articulem una sèrie de mitjans perquè aquells que us agradi l'iniciativa pugueu 
participar i ajudar a mantenir la gratuïtat de les activitats ! 
 
La quota anual és de només 10€ i amb això: 

• Estaràs contribuïnt en un projecte sociocultural que col·labora en 
fomentar el patrimoni de la provincia 

• Seràs el/la primer/a a rebre la informació i documentació de les activitats 
• Gaudiràs de manera preferent en les visites guiades sense haver de 

destinar un temps d'espera 
• Tindràs el dret d'assistir a les dues assemblees anuals, perquè ens 

interessa la teva opinió ! 
• Podràs formar part de l'organització d'activitats de manera activa 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
Novetat 2017 !  Noves maneres de gaudir del Reus Ocult! 
 

    
 
 
 
 
 PETITS EXPLORADORS 
 de 3 a 5 anys! 
 

Petits exploradors és un conjunt d'activitats que es realitzen dins del Reus 
Ocult 2016 enfocades a nens i joves de 3 a 15 anys. Són activitats dinàmiques 
que es desenvoluparan als mateixos espais que s'obren pel Reus Ocult. 
 
Cal realitzar una inscripció prèvia que permet reservar una quartilla. Aquesta 
quartilla permet a cada nen accedir a les 3 activitats. Al finalitzar l'activitat li 
marcaran a a la quartilla amb un segell. La quartilla s'obté a qualsevol dels 
espais on es realitzen les activitats a través d'un donatiu de 3.5€ i amb el 
Nom i DNI de l'acompanyant (que ha de coincidir amb el que s'ha introduir a la 
inscripció). 
 
Les activitats agrupen entre 15 i 20 nens i tenen una durada aproximada de 20-
30 minuts. Al mateix espai un voluntari us indicarà el temps d'espera per 
realitzar l'activitat i on s'ha de fer la cua. 
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PEDALEJA EL REUS OCULT 
totes les edats! 

 
Pedaleja el Reus Ocult és una activitat que es realitza dins del Reus Ocult 
2017. És una divertida combinació de cultura esport, una nova manera de viure 
el Reus Ocult! 
  
Es plantegen dos itineraris a través dels quals es podran visitar 3 espais a 
cadascun. Les rutes són assequibles per a totes les edats i nivells. Per 
participar cal omplir el formulari d'inscripció prèvia i anar directament al punt de 
trobada. A canvi d'una donació de 3 € es proporcionarà l'accés prioritari per els 
grups en bici i un avituallament al segon espai de cada ruta. 
 
Hi ha 30 places per cada itinerari i dia, quan s'omplin es tancaran les 
inscripcions. En cas de no poder assistir aviseu el més aviat possible mitjançant 
un correu a  per poder reomplir les places. 
 

 


