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Del 25 de novembre al 8 de gener,

Reus viu un
Nadal de somni.

La ciutat esdevé l’escenari de sis somnis de Nadal que
es fan realitat en diferents espais del centre,
tot presentant una extensa programació d’activitats
culturals, esdeveniments tradicionals, espectacles
d’animació al carrer i atraccions a l’aire lliure per
a totes les edats.
Els carrers s’il·luminen i els aparadors es vesteixen
de festa, mentres la música sona pels carrers i petits i
grans es preparen per viure amb intensitat dies de festa.
T’estem esperant... vine a “Reus, un Nadal de somni”

Nadal a Reus

Segell propi

Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus

Montserrat Caelles Bertran
Regidora de Projecció de Ciutat

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 convertir-se tota ella en un escenari
acollidor.

La força i la vitalitat de l’oferta comercial
i gastronòmica de Reus agafa una nova
dimensió en aquestes dates, en què les
festes ens conviden a gaudir d’uns carrers
plens de propostes marcades per la diversitat i la qualitat del comerç reusenc.

La plaça del Mercadal, amb el mercat de
Nadal i una nova proposta de mapping,
la plaça de la Llibertat, amb reclams
potents com la pista de gel, i la plaça de
Prim, epicentre d’activitats d’animació,
dibuixen el gran eix nadalenc que ens
permet gaudir d’una experiència de ciutat
única. Una experiència en què cultura, oci
i comerç es donen la mà per donar forma
a una oferta suggerent per a tota mena de
públics, oberta a les persones de fora que
ens visiten. És, sens dubte, una manera
brillant d’encarar el repte que ens espera
el 2017, en què viurem una altra experiència destacada: la de ser Capital de la
Cultura Catalana.
Des d’aquestes pàgines vull convidar-vos
molt especialment a gaudir de l’esperit
del Nadal reusenc i a formular els vostres
desitjos de futur compartit.
Bon Nadal i pròsper any 2017.

La coordinació entre les diferents iniciatives del sector i el suport de l’Ajuntament a
través de l’Agència Reus Promoció es fan
visibles en l’engalanament dels carrers i
en les activitats de promoció que aquests
dies omplen el calendari de propostes i
expliquen, un any més, per què a Reus el
Nadal és especial.
Des de l’Ajuntament, des de l’Agencia
Reus Promoció de manera especial, treballem tot l’any per afermar aquest segell
que ens diferencia i que ens convida sempre a viure la ciutat intensament.
Amb aquest desig, us presentem la programació d’activitats i de propostes per a
aquestes dates assenyalades, en les quals
us vull fer arribar també els meus millors
desitjos de pau i prosperitat.

La lupa
dels somnis
Aquest programa incorpora un quadernet
central amb un seguit d’activitats que amaguen els secrets del Nadal de somni de Reus.
Per descobrir aquestes imatges, necessitareu la Lupa del Somnis. La podreu recollir al
Gaudí Centre i a l’Agència Reus Promoció.
Entregant la butlleta «Diga’ns el teu somni
de Nadal», que trobareu a l’interior d’aquest
programa, i la dipositeu a l’urna preparada
en cada un dels dos espais.
Rebreu la vostra lupa dels somnis i
entrareu al sorteig de 25 passis dobles de
temporada per visitar PortAventura.

Plaça del
Mercadal

Mapping
el Somni de Nadal

Projecció del mapping El somni de
Nadal a la façana de l’Ajuntament.
A partir del dia 28 i fins el 4 de gener
es projectarà cada dia a les 19 h quan
el comerç sigui obert.

App canvia el color
de l’arbre de nadal

Connecta’t al wifi Arbre de Nadal,
entra al teu navegador, posa-hi la
paraula “Reus” i podràs canviar el
color de la bola màgica de l’Arbre de
Nadal de la plaça del Mercadal.

Mercat de Nadal

De l’1 al 23 de desembre, a la plaça
del Mercadal, de 10 h a 21 h, venda de
productes típics nadalencs: neules
i torrons, figuretes per al pessebre,
tions, arbres i plantes de Nadal, decoració per a la llar, alimentació, etc.

Gastronadal

Del 27 de desembre al 4 de gener
vine a la plaça del Mercadal a descobrir les degustacions del Nadal, de 12
h a 15 h i de 18 h a 21 h. El dia 31 obert
fins les 15 h i el dia 1 de gener romandrà tancat.

Plaça de la
Llibertat
Pista patinatge sobre gel

del 25 de novembre al 8 de gener.
Horaris del 26 al 22 de desembre:
Festius d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 21 h; i
la resta de dies, de 17 h a 21 h.
Horaris del 23 de
desembre al 8 de gener:
Tots els dies d’11 a 14,30 h i de 16 a 21 h.
El 24 i 31 de desembre la pista tancarà a
les 20 h i el 5 de gener tancarà a les 19 h.

Passeig
Comercial
El Pallol
Durant tot el mes de
desembre i gener, decoració de Nadal i animació
d’autòmats amb óssos i esquimals amb moviment amb un decorat
inspirat en el Pol Nord.

Exposició de Playmobils,

col·lecció particular.

Pòster de l’equip
del CF Reus de regal per una

compra superior a 10 € fins a exhaurir-ne les existències.

Tobogan Gegant

T’atreveixes a llençar-t’hi?
del 3 de desembre al 8 de gener
Tots els dies d’11 a 14,30 h i de 16 a 21 h.
El 24 i 31 de desembre la pista tancarà
a les 20 h i el 5 de gener tancarà a les
19 h

Del dia 8 al 11 i
del 15 al 30

De les 18.30 h a les 21 h, maquillatges infantils solidaris.

Vine a maquillar-te i col·labora amb
la Fundació Frederic Bara, una entitat
sense ànim de lucre que té com a
objectiu realitzar activitats educatives
per als nens i les nenes que es troben
amb necessitats especials.

Del dilluns 12 al
diumenge 18.
Durant tot el dia,
Tió Solidari. Tothom qui ho

vulgui pot deixar-hi llegums secs,
arròs i pasta. Aquests queviures seran
distribuïts per tal d’ajudar els més
desafavorits.

Fins al 7 de gener, a la plaça
Evarist Fàbregas, fira d’atraccions
infantils.

Carrers i places
de la Ciutat
Retaules vivents

Al voltant de l’església prioral de
Sant Pere i a la plaça de les Peixateries Velles. Els dies 17, 18 i 26 de
desembre, a les 19.15 h, representació de diverses escenes a l’entorn
del naixement i la infantesa del nen
Jesús. Organitza Patronat Foc Nou.

La tartana del
Tomb de Reus

Vine a passejar amb la Tartana al
Tomb de Reus, els dies 25 i 26 de
novembre, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18,
23, 24, 27, 28 i 29 de desembre, 2, 3 i
4 de gener, de 17 h a 21 h.
Les parades són a la plaça de la
Llibertat i al raval de Robuster.

El photocall de la
Unió de Botiguers

Vine a fer-te fotografies al photocall
de Nadal de la Unió de Botiguers de
Reus, a la plaça del Mercadal, de l’1
de desembre al 4 de gener.

Mercat d’Artesania

Del 3 de desembre al 8 de gener, a
la plaça d’Evarist Fàbregas (Passeig
Comercial El Pallol), de 10 h a 14 h i
de 16.30 h a 21 h.
Organitza: Col·lectiu Reusenc d’Artesans i Expositors Artesans.
Venda d’articles d’artesania i objectes de regal.

Oci i lleure

XX mostra pessebrista a
la Prioral de Sant Pere

Visites al
Gaudí Centre

88è concurs
de pessebres de Reus i
comarca,

Horaris de visita: de dilluns a dissabte, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h; els
diumenges i festius, de 10 h a 14 h. Els
dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener el Gaudí Centre romandrà tancat.

Del 17 de desembre de 2016 al 8 de
gener de 2017, d’11,00 h a 14,00 h i
de 17,00 h a 20,30 h.
(feiners i festius)
*Durant les celebracions de la Santa
Missa es tanca l’exposició.

organitzat per la Congregació
Mariana.
Comencem a visitar pessebres el
dilluns 19 de desembre i fins al 5
de gener. Veredicte el 6 de gener.
CATEGORIES: Infantil, Infantil-Entitats, Popular, Popular-Entitats,
Aparadors de Comerços i Establiments i Diorames.

Aprofita les vacances de Nadal per
a 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.

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 12 h
a 14 h i de 16 h a 18 h.

Parc de Nadal

Del 27 al 30 de desembre,
de 15 h a 21 h
31 de desembre, de 15 h a 20 h
Del 2 al 4 de gener de 15 h a 21 h

Somni

creatiu

NDL x Joves

No et quedis a casa, surt per Nadal.
Del 27 al 30 de desembre de 2016 a
La Palma.
Activitats gratuïtes per a joves de
12 a 16 anys. Horari de les activitats:
de les 16,30 h a les 19.00 hores Laser
TAG, pastisseria nadalenca, futbolí,
Air Hockey i tallers creatius. Més
informació: joventut.reus.cat.
Inscripcions presencials al Casal de
Joves de Reus.

Curs de premonitor de
lleure
Del 27 al 31 de desembre, de 10 a 14
hores, al Casal de Joves.
Per a joves de 14 a 17 anys.
Preu: 40 €
Curs realitzat per l’Escola de L’Esplai de Tarragona.
Informació i inscripcions presencials al Casal de Joves de Reus.

Nadal
als Mercats de Reus
horaris especials d’obertura
dels Mercats de Reus

8 de desembre
El Mercat Central obre de 8 h a 14 h.
22 de desembre
El Mercat Central obre de 7.30 h a 14 h i de 17 h a 20.30 h.
23 de desembre
El Mercat Central obre de 7.30 h a 14 h i de 17 h a 20.30 h.
El Mercat del Carrilet obre de 7.30 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h.
24 de desembre
El Mercat Central obre de 7.30 h a 15 h.
El Mercat del Carrilet obre de 7.30 h a 15 h.
30 de desembre
El Mercat Central obre de 7.30 h a 14 h i de 17 h a 20.30 h.
El Mercat del Carrilet obre de 7.30 h a 14 h i de 16:30 h a 20.30 h.
31 de desembre
El Mercat Central obre de 7.30 h a 15 h.
El Mercat del Carrilet obre de 7.30 h a 15 h.

Pessebre de Clicks
al Mercat Central

de l’1 de desembre al 7 de gener
Un mostrador del Mercat Central de 9 metres es
transforma en un paisatge de Nadal
de la mà de La Casa dels Clicks.

Novembre
Divendres 25

A partir de les 10 h,
a la plaça del Mercadal,
La Gran Nadala. Cantada de nadales
dels alumnes de les diverses escoles
de Reus. Organitza Canal Reus TV.

A continuació,
projecció del mapping El somni de
Nadal a la façana de l’Ajuntament.
A partir del dia 28 i
fins al dia 4 de gener
es projectarà cada dia a les 19 h quan
el comerç sigui obert.
A partir de les 19 h i
fins a les 23 h,
a la plaça de la Llibertat,
inauguració de la pista de gel.

Dissabte 26

De les 9 h a les 14 h,
al passeig de Prim,
Mercat d’Antiquaris, Brocanters i
Col·leccionistes.
A partir de les 18.30 h,
sorprenent espectacle itinerant amb
Els Traps de la companyia Efímer.

Diumenge 27

A les 18 h, al Teatre Fortuny,
Novios con solera. Justo Molinero y
los Descastaos.
A les 12 h, al Teatre Bravium,
3a edició Festival Reus Teatre Musical.
A les 19 h, a la sala Santa Llúcia,
obra de teatre Guernica, de Fernando
Arrabal.

Dilluns 28

A les 18,30 h,
a la Biblioteca Pere Anguera,
Club de lectura Selecció de textos
d’Eduard Tosa, a càrrec de Jordina Gort
A les 18.30 h,
a la plaça del Mercadal,
inici de l’espectacle El somni de
Nadal a Reus, amb l’encesa de llums
i amb la participació de Souldance i
el Club de Rítmica La Salle Reus.

A les 19 h, al carrer Major,
flashmob a càrrec de l’Escola de
Dansa del Centre de Lectura.
A les 21 h, al Teatre Bartrina,
Concert de Santa Cecília de la Banda
Simfònica de Reus.
A les 21.30 h, al Teatre Bravium,
3a edició del Festival Reus Teatre
Musical.

A les 21 h, al Teatre Bartrina,
obra de teatre La dona no reeducable, de Stefano Massini.
A les 21 h, al Teatre Fortuny,
Novios con solera. Justo Molinero y
los Descastaos.
A les 21.30 h, al Teatre Bravium,
3a edició del Festival Reus Teatre
Musical.

A les 19.30 h, a la sala d’actes
del Centre de Lectura,
presentació del volum 136 de les
Edicions CL “Vostè, senyora, pot tenir
una Crolls”. Història de la fàbrica
Crolls de Reus, d’Isabel Martínez.

Dimarts 29

A les 19.30 h, a la sala Miquel
Ventura del Centre de Lectura,
sessió “En Veu Alta”: Albert Nolla
presenta la seva traducció de L’avinguda dels misteris, d’Irving.

A les 21 h, al Teatre Fortuny,
concert de música clàssica Alexandra Soumm & Txaikovski, Orquestra
Camera Musicae.

Dimecres 30

A les 19.30 h, a la sala d’actes,
Cineclub Cicle “Luis Buñuel”:
Le journal d’une femme de Chambre.

Desembre
Dijous 1
A les 17,30 h, a la Biblioteca Pere
Anguera, La cotorra m’ha dit...l’hora
del conte.
A les 17.30 h, a la Biblioteca
Central Xavier Amoròs,
Contes a cau d’orella, Club de lectura Blau. Inscripció prèvia.

Divendres 2

A les 21 h, al Teatre Fortuny,
Concert Commemoratiu del 95è Aniversari de l’Associació de Concerts
de Reus. Orquestra de l’Associació de
Concerts de Reus.

Dissabte 3

De les 9 h a les 14 h,
al passeig de Prim,
Mercat d’Antiquaris, Brocanters i
Col·leccionistes.

amb el ball i posar en pràctica l’experiència. Ofert per Basic Escola de Ball
i obert a tothom.
A partir de les 18 h, cercavila pel
passeig Prim i centre de la ciutat
de la Banda de cornetes i timbals de
la Verge Misericòrdia.
A partir de les 18.30 h,
a la plaça de Prim,
actuació musical amb Pixi Dixi Band.

Diumenge 4

A partir de les 9 h,
a les parades dels Marxants,
al voltant del Mercat Central,
i fins al 2 de gener, amb la compra a
les parades participareu en el sorteig
de 400 xecs regal de 10 euros (en total,
4.000 euros), 200 pernils, 3 televisors i
bosses de compra reutilitzables. Acosteu-vos a la caseta d’informació situada
davant de l’escola Prat de la Riba.

A les 19.30 h, a la sala Hortensi
Güell del Centre de Lectura,
conferència Saps com prevenir el
càncer de còlon?, a càrrec de la doctora Isabel Sabaté Aineto.

A partir de les 11 h,
al Mercat Central,
música itinerant amb la xaranga
BandSonats.

A les 19.30 h, a la sala d’actes del
Centre de Lectura,
Cicle “El Liceu visita Reus”: Werther:
la gran òpera romàntica francesa.

A les 12 h,
al Passeig Comercial El Pallol,
Swing & Lindy Hop. Taller d’iniciació
de Swing & Lindy Hop, per continuar

A les 21 h, al Teatre Bartrina,
obra de teatre L’estiueig, de Carlo
Goldoni.

Durant tot el dia, festiu obert, les
botigues de Reus obriran en el seu
horari habitual.
A les 12 h, al Bravium Teatre,
Cançó de Nadal, de Charles Dickens.

A les 18.30 h, al Bravium Teatre,
Cançó de Nadal, de Charles Dickens.
A les 18.30 h,
al Passeig Comercial El Pallol,
Sing & dance, activitat infantil; aprendrem a cantar i a ballar. Ofert per
Basic Escola de Ball i obert a tothom.

A les 12 i a les 13 h,
a la plaça de Prim,
actuació del grup de ball Souldance,
amb l’espectacle Christmas MagicDance.
A les 19 h, al Teatre Bartrina,
obra de teatre L’Estiueig, de Carlo
Goldoni.

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

Dijous 8

Durant tot el dia, festiu obert, les
botigues de Reus obriran en el seu
horari habitual.
A partir de les 18.30 h,
sorprenent espectacle itinerant amb
els Gegants, figures gegants del sol,
la lluna i la natura, de la companyia
Actúa Produccions.

L’H

A partir de les 18.30 h,
sorprenent espectacle itinerant amb
el petit Lilo, cadell de gos gegant
de peluix, i les seves joguines, de la
companyia Actúa Produccions.
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Dimecres 7

A les 17,30 h, a la Biblioteca
Central Xavier Amoròs, Contes a
cau d’orella, Contes del Bosc.

A les 19.30 h, a la sala d’actes
del Centre de Lectura,
Cineclub Cicle “Broadway a Ho-

Divendres 9

Inici de la campanya de Nadal
del Mercat Central: fins al 5 de
gener, amb els tiquets de compra
podreu guanyar 4.000 euros (en 400
xecs de 10 euros per comprar a les
parades del mercat), 150 lots de Nadal
i 5 lots d’estris de cuina. Acosteu-vos
els divendres i els dissabtes amb els
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A partir de les 18 h,
cercavila amb personatges de Port
Aventura, sortida des del carrer Sant
Joan i breu parada a l’escenari de la
plaça del Prim.
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Quina colla!
Els amics de l’Esteve i la Llúcia necessiten que els acompanyin a trobar els
objectes que han perdut… Però, com parlen tots alhora, no se’ls entén!
Desxifra-ho amb la Lupa dels Somnis.

El Mercat de Nadal
L’Home dels Nassos creu que aquí trobarà el seu objecte perdut.
Hi haurà sort?

I també: 1.Busca la bola de l’Arbre de Llum.
2.Tria el cable correcte del projector del Mapping.
3.Mira que ha menjat cada persona.

Passejant sota els llums
La Llúcia, l’Esteve i el Tió han arribat al carrer de Monterols.
Trobaran aquí l’objecte perdut?

I també: 1.Descobreix les cercaviles amagades.
2.Busca les cartes escampades.
3.Mira quines emoticones envia el noi amb el mòbil.

La Pista de Gel

Diga’ns el teu Somni de Nadal

Els tres patges fan una carrera! Qui guanyi trobarà allò que busquen.
I també: 1.Esbrina quin patge rellisca a la carrera. 2.Conta quin es el patge
que fa més piruetes. 3.Mira que s’amaga dins dels pingüins.

Aconsegueix la Lupa dels Somnis!
Entrega aquesta butlleta al Gaudi Centre (Pl. del Mercadal, 3)
o a Reus Promoció (C. de Sant Joan, 34A).

I a més...

Sortegem
passis de temporada
a Port Aventura!

tiquets de compra al punt d’informació del Mercat Central.
Inici de la campanya de Nadal
del Mercat del Carrilet: fins al 5
de gener, amb cada compra podreu
guanyar un dels 1.200 xecs regal de
5 euros per comprar a les parades
(6.000 euros en total) i a les parades
regalen 3.000 calendaris amb receptes de cuina. Demaneu les targetes
rasca-rasca a cada parada.
A partir de les 17 h,
al Mercat del Carrilet,
activitat infantil Pinta’t la cara al
Mercat del Carrilet, maquillatge
infantil per als nens i les nenes que
s’acostin al Mercat del Carrilet, amb
ALWAYS MakeUp.

A partir de les 18 h,
cercavila musical i actuació, a la plaça
de Prim, del Cor Acords de Reus.
A les 18.30 h, al Bravium Teatre,
Cançó de Nadal, de Charles Dickens.
A les 12 i a les 13 h,
a la plaça de Prim,
actuació del grup de ball Souldance,
amb l’espectacle Christmas MagicDance.
A les 21 h, al Teatre Bartrina,
Història (teatre) de Jan Vilanova
Claudín.

A partir de les 18.30 h,
a la plaça de Prim,
actuació musical amb Stromboly
Jazz Band.

Dades personals

Dissabte 10

Nom i cognoms
Correu electrònic
Telèfon

Població

Entrega aquesta butlleta al Gaudi Centre (Pl. del Mercadal, 3)
o a Reus Promoció (C. de Sant Joan, 34A).
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 fitxer “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.

De les 9 h a les 14 h,
al passeig de Prim,
Mercat d’Antiquaris, Brocanters i
Col·leccionistes.

Diumenge 11

Durant tot el dia, festiu obert, les
botigues de Reus obriran en el seu
horari habitual.
A les 12 h, al Bravium Teatre,
Cançó de Nadal, de Charles Dickens.

A les 18 h, al Teatre Bartrina,
Les Supertietes (espectacle infantil), a
càrrec de la companyia Les Bianchis.

Dimarts 13

A les 19.30 h,
a la sala d’actes del
Centre de Lectura,
Cicle “Lletres del Camp”: la trajectòria literària de Marta Magriñà,
presentat per Josep Baiges.

Dimecres 14

A les 17.30 h, a la Biblioteca
Central Xavier Amoròs,
Contes a cau d’orella, contes solidaris
amb l’Associació Agermanament.
A partir de les 18 h,
espectacle itinerant Girafes, de la
companyia Obsidiana.

Dilluns 12

Durant el matí, al Passeig Comercial El Pallol, entrega de joguines a
Creu Roja per als infants amb necessitats especials.
A les 19.30 h,
a la sala d’actes del Centre de
Lectura,
presentació del llibre “Poble català,
posa’t a caminar. 40 anys de la marxa
de la llibertat”.

De les 18.30 a les 20 h,
al Passeig Comercial El Pallol,
signatures dels jugadors del Reus
Deportiu. Aconsegueix un pòster
en qualsevol establiment del Pallol i
vine perquè els jugadors de futbol del
Reus Deportiu te’l signin.
A les 19 h,
a la Sala Annexa de la Biblioteca
Central Xavier Amoròs,
conferència de l’Any Toda: Eduard
Toda, Víctor Balaguer i la Reinaxença.
A les 19.30 h, a la sala Fortuny
del Centre de Lectura,
inauguració de l’exposició de Mayte
Vieta. Fons de la Fundació Vila Casas.

A les 19.30 h, a la sala d’actes,
Cineclub Cicle “Luís Buñuel”: Le
charme de la bourgeoise.
a les 20.00 h, a Cal Massó,
presentació del llibre solidari i la col·lecció de postals Llits a la intempèrie del
grup d’artistes “5 de Juny” amb la participació de diversos representants del món
cultural i cooperants. Els beneficis de la
venda d’aquest llibre-regal i les postals es
dedicaran a una ONG d’ajut als refugiats.

Dijous 15

A les 11 h,
a la Sala Central de la Biblioteca
Central Xavier Amoròs,
Literatura 3D: El llibre de les bèsties
de Ramon Llull a càrrec d’alumnes de
l’Ins. Gaudí de Reus.
A les 17,30 h, a la Biblioteca Pere
Anguera, La cotorra m’ha dit...l’hora
del conte.
A les 17,30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca Central Xavier
Amoròs, Club de Lectura Blau i
Vermell.
A les 18.30 h, a la plaça de Prim,
concert dels cors dels alumnes de 1r
avançat del Conservatori de Música
de Reus.

A les 20 h, a la Sala Central de
la Biblioteca Central Xavier
Amoròs, presentació del nou segell
editorial Voces Públicas, de Jordi Folck.
A les 20 h, al Bravium Teatre,
club de lectura: comentari del llibre
L’Estiueig, de Carlo Goldini.
A les 20.30 h, al Teatre Bartrina,
Gala Benèfica per a la Marató 2016,
organitzada per l’Escola de Dansa
Artis Fraga.

Divendres 16

A partir de les 17 h,
al Mercat del Carrilet,
activitat infantil Pinta’t la cara al
Mercat del Carrilet, maquillatge
infantil per als nens i les nenes que
s’acostin al Mercat del Carrilet, amb
ALWAYS MakeUp.
A partir de les 18.30 h,
a la plaça de Prim,
actuació musical amb Stromboly
Jazz Band.

A les 19 h, al Mercat Central,
animació teatral Cançó de Nadal amb
Bravium Teatre i Produccions Lucky
& Luke.
A les 19.30 h, a la sala d’actes del
Centre de Lectura,
Cicle “Eduard Toda”: “Vida i obra
d’Eduard Toda i Poblet”, a càrrec de
Gener Gonzalbo.
A les 20.00h a Cal Massó,
el Dia Més Curt. El FEC es suma al
la celebració de la festa del Curtmetratge de Catalunya amb la projecció
d’una selecció de curtmetratges del
festival. Entrada gratuïta.
A les 21 h, al Teatre Bartrina,
Cineclub: The Dressmaker.
A les 21 h, al Teatre Fortuny,
Cercles amb Sopa de Cabra.

Dissabte 17

A les 12 i a les 13 h,
a la plaça de Prim,
actuació del grup de ball Souldance, amb
l’espectacle Christmas MagicDance.
Durant tot el dia, a l’escola La Vitxeta, Trobada de Tions de Catalunya.
De les 9 h a les 14 h,
al passeig de Prim,
Mercat d’Antiquaris, Brocanters i
Col·leccionistes.
A les 11 h i a les 15 h,
a les Peixateries Velles,
actuacions del casals municipals de la
Gent Gran i vermut solidari per Haití,
organitzat per la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència i
el grup Pont de Solidaritat i diversos
casals municipals de la Gent Gran.

A les 12 h, a la Biblioteca Pere
Anguera, acte d’obertura total de la
Biblioteca Pere Anguera amb la participació de Carles Pellicer, alcalde
de Reus.
A les 18 h, al Passeig Comercial
El Pallol, taller Monta i aixeca un
gegantó” amb els Gegantons Pippo i
Gala de la Plaça Nova de Barcelona.

bada a la plaça del Prim on hi haurà a
les 20 h el 25è Concert de Grallers
A les 19,15 h,
al voltant de l’església 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 partir de les 18 h,
pel passeig Prim
cercavila i centre de la ciutat de la
Banda de cornetes i timbals de Sant
Pere Apòstol.
A les 18.30 h, al Bravium Teatre,
Cançó de Nadal, de Charles Dickens.
A les 20.30 h, a l’església de la
Puríssima Sang,
Concert de Nadal de l’Escolania i Capella de la Puríssima Sang. XX Cicle
de Nadal, dedicat al mestre Santiago
Buqueras in memoriam.

A les 12 i a les 13 h,
a la plaça de Prim,
actuació del grup de ball Souldance, amb
l’espectacle Christmas MagicDance.

Diumenge 18
A les 19 h, Cercavila amb els Gegantons Pippo i Gala de la Plaça Nova de
Barcelona, acompanyats pels grallers
“La Pessigolla” de Barcelona. Sortida
desde la plaça Evarist Fàbregas i arri-

Durant tot el dia, festiu obert, les
botigues de Reus obriran en el seu
horari habitual.
Durant tot el dia, a l’escola La Vitxeta, Trobada de Tions de Catalunya.

A les 12 h, al Bravium Teatre,
Cançó de Nadal, de Charles Dickens.
A les 12 h, a la plaça de
Peixateries Velles, ballada de
sardanes. Organitza Patronat Sardanista
de Reus.

Dilluns 19

A les 18 h, a la plaça de Prim,
espectacle de màgia a càrrec de Struc.

A les 18 h, a la sala Santa Llúcia,
l’espectacle Abans que pugi el teló, de
Víctor Alexandre.
A partir de les 18 h,
espectacle itinerant Girafes, de la
companyia Obsidiana.

A les 19.30 h, a la sala d’actes 17
del Centre de Lectura,
Cineclub Cicle “Broadway a Hollywood”: All that Jazz.

A les 17,30 h, a la Sala Infantil
de la Biblioteca Central Xavier
Amoròs, Contes a cau d’orella Contes
de Nadal.

Dijous 22

A les 18 h, a la plaça de Prim,
actuació del cor i orquestra de grau
professional del Centre de Lectura.

Dimarts 20

A les 18 h, a la plaça de Prim,
concert dels alumnes de metall i
percussió BRASS CHRISTMAS del
Conservatori de Música.
A les 19.30 h, al Teatre Bartrina,
Concert de Nadal a càrrec de l’Escola
de Música del Centre de Lectura.

A les 19,15 h,
al voltant de l’església 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 12 h, a la Biblioteca Pere
Anguera, recital de poemes de Nadal, a càrrec dels alumnes de l’Escola
Rosa Sensat.

Dimecres 21

Al voltant de les 10 h, des delcarrer
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 les 18 h, a la Sala Anexa de
la Biblioteca Central Xavier
Amoròs, club de lectura d’anglès The
Joy. Inscripció prèvia.
A les 18 h, a la Sala d’actes de
la Biblioteca Pere Anguera, Club
de lectura Pere Anguera: Reparar els
vius de Maylis de Kerangal. Inscripció prèvia.
A les 19.30 h, a la plaça de Prim,
Swing Jam a càrrec de Basic Escola
de Ball.
A les 19.30 h, al Teatre Bartrina,
La Pe i en Cordi fan ballar l’escola
amb El Trencanous (Escola de Dansa
del Centre de Lectura).

A les 19.30 h, al Teatre Bartrina,
la Pe i en Cordi fan ballar l’escola
amb El Trencanous (Escola de Dansa
del Centre de Lectura).
A les 20 h, al Bravium Teatre,
cinema de terror amb la pel·lícula As
the Gods Will, terror nipó.
A les 18 h, des de la plaça del
Mercadal i pel centre de la ciutat,
cantada de nadales itinerant, a càrrec
de l’Escolania i Capella de Cantors de
la Sang.

Divendres 23

A les 12.30 h, a la plaça de Prim,
actuació de dansa de l’Escola de Dansa i Teatre del Centre de Lectura, que
ens oferirà una suite del Trencanous.
A les 18 h, a la plaça de Prim,
Dance Kids, a càrrec de Basic Escola
de Ball.
A partir de les 18.30 h, sorprenent
espectacle itinerant amb Els Traps de
la companyia Efímer.

A les 18.30 h, Ball del Naixement
de Jesús a Betlem a càrrec d’Arrelats.
Representació de teatre, música i
dansa a les places de la ciutat. Pubill
i Oriol: les Sibil·les ho anuncien i els
diables la fan bona. Portal de Jesús:
els pastors lliguen amb els diables?
Plaça Sant Pere: anem de casament.
Peixateries Velles: els pastors a la vila
del Sis. Plaça de la Font: el bé sobre
el mal. Santa Llúcia: naixement i
acabament.

Diumenge 25

A les 12 h,
a la plaça del Mercadal,
Festa del Tió per a tots els infants.
Organitza el Patronat Sardanista.

Dimarts 27

A les 12.30 h, a la plaça de Prim,
actuació de dansa de l’Escola de Dansa i Teatre del Centre de Lectura, que
ens oferirà una suite del Trencanous.

A les 20 h,
al Teatre de l’Orfeó Reusenc,
Glossa i Concert de Nadal a càrrec
de l’Encís, els Somniadors i l’Orfeó
Reusenc. Preu: 3€.
A les 21 h, al Teatre Bravium,
Ángeles y Demonios, una Navidad diferente. Concert de Nadal amb Carles
Carrasco i Cia.

Dissabte 24

De les 9 h a les 14 h,
al passeig de Prim, Mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes.
A les 12 h, a la plaça de Prim, espectacle de màgia a càrrec de Struc.

A les 19,15 h, al voltant de l’església 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.

Dilluns 26

A les 18 h i a les 21 h,
al Bravium Teatre,
Concert de Nadal amb Quico, el
Celio, el Noi i el Mut de Ferreries amb
l’espectacle Lo misteri de nadal.
A les 19 h, al Teatre Bartrina,
espectacle musical El Poema de
Nadal, de Josep Maria Sagarra.

A partir de les 18.30 h,
sorprenent espectacle itinerant amb
el petit Lilo, cadell de gos gegant
de peluix, i les seves joguines, de la
companyia Actúa Produccions.
A les 18.30 h, Ball del Naixement
de Jesús a Betlem a càrrec d’Arrelats.
Representació de teatre, música i
dansa a les places de la ciutat. Pubill
i Oriol: les Sibil·les ho anuncien i els
diables la fan bona. Portal de Jesús:
els pastors lliguen amb els diables?
Plaça Sant Pere: anem de casament.
Peixateries Velles: els pastors a la vila
del Sis. Plaça de la Font: el bé sobre
el mal. Santa Llúcia: naixement i
acabament.

Dimecres 28

A les 12.30 h, a la plaça de Prim,
actuació de dansa de l’Escola de Dansa i Teatre del Centre de Lectura, que
ens oferirà una suite del Trencanous.
A les 19.30 h,
des de la plaça de Catalunya,
cercavila de la comitiva de l’Espetec
2016 a càrrec del ball de Diables
i amb la col·laboració de diverses
entitats. Recorregut: plaça de Catalunya, carrer de les Galanes, plaça del
Mercadal, carrer de Monterols i plaça
de Prim, on tindrà lloc el llançament
de l’Espetec 2016.

A les 21 h, al Teatre Fortuny,
Gran Concert d’Any Nou (Johann
Strauss), interpretat per Strauss Festival Orchestra i Strauss Festival Dance
Ensemble.

Dijous 29

A les 18 h, arribada dels Patges
Reials amb vigues romanes, entraran
pel carrer Sant Joan i donaran el
tomb de Ravals fins al cr. Salvador Espriu, cr. Amargura, Av. Prat de la Riba,
cr. President Companys, cr. Sant Joan
fins la pl. del Dr Sabaté, on deixaran
el seus cavalls i des del balcó de la
Casa Rull els hi donarem la benvinguda. Tot seguit faran cercavila pels
carrers de Reus a peu.
A les 18.30 h, Ball del Naixement
de Jesús a Betlem a càrrec d’Arrelats.
Representació de teatre, música i
dansa a les places de la ciutat. Pubill
i Oriol, les Sibil·les ho anuncien i els
diables la fan bona. Portal de Jesús:
els pastors lliguen amb els diables?
Plaça Sant Pere: anem de casament.
Peixateries Velles: els pastors a la vila
del Sis. Plaça de la Font: el bé sobre
el mal. Santa Llúcia: naixement i
acabament.

Divendres 30

De les 11 h a les 13 h i
de les 17 h a les 19 h,
cercavila dels Patges Reials pel centre de la ciutat per recollir les cartes
dels infants per als Reis de l’Orient.

A partir de les 18 h, cercavila amb
personatges de Port Aventura, sortida
des del carrer Sant Joan i breu parada
a l’escenari de la plaça del Prim.

Dissabte 31

De les 9 h a les 14 h,
al passeig de Prim,
Mercat d’Antiquaris, Brocanters i
Col·leccionistes.

A les 10 h,
a la plaça de la Llibertat,
rebuda de l’Home dels Nassos.
Posteriorment, cercavila pel centre de
la ciutat, visita al Mercat Central i al
Passeig Comercial El Pallol. Organitzat pel Patronat Foc Nou i la Colla
Gegantera de Reus, amb l’acompanyament musical dels Xarrups, grallers
de Reus. A les 12 h, salutació i
llançada de caramels des del balcó de
l’Ajuntament.
A les 12 del migdia,
des del Campanaret i
pel centre de la ciutat,
cercavila del Ball dels Dotze Mesos,
una dansa que vol simbolitzar el
calendari anual representat per dotze
personatges que representen cada un
dels mesos de l’any i un de central,
que simbolitza el pas del temps.

A partir de les 23.45 h,
a la plaça del Mercadal,
CAMPANADES DE CAP D’ANY amb
DJ Brindis i cotilló. Celebració popular de l’entrada de l’any nou 2017.

Gener2017
Dilluns 2

De les 11 h a les 12 h,
al Mercat de Marxants,
espectacle de màgia Màgia de prop
amb el Mag Nebur. (Itinerant a l’entorn del Mercat Central on hi ha les
parades dels Marxants).
A les 18.30 h i a les 20 h,
al Teatre Bravium, Boig Nadal.
De les 17 h a les 20 h,
al jardí de la Casa Rull,
recollida de cartes. Els infants
podran donar les seves cartes als
emissaris reials dels Reis de l’Orient.

Dimarts 3

De les 17 h a les 20 h,
al jardí de la Casa Rull,
recollida de cartes. Els infants
podran donar les seves cartes als
emissaris reials dels Reis de l’Orient.
A les 18.30 h i a les 20 h,
al Teatre Bravium, Boig Nadal.
A les 21 h, al Teatre Bartrina,
Concert d’aniversari de la Banda
Simfònica de Reus.

Dimecres 4

De les 11 a les 13 h i
de les 17 h a les 20 h,
al jardí de la Casa Rull,
recollida de cartes. Els infants
podran donar les seves cartes als
emissaris reials dels Reis de l’Orient.

Dijous 5

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

A les 12 i a les 13 h,
a la plaça de Prim,
actuació del grup de ball Souldance, amb
l’espectacle Christmas MagicDance.
A les 18.30 h, Ball del Naixement
de Jesús a Betlem a càrrec d’Arrelats.
Representació de teatre, música i
dansa a les places de la ciutat. Pubill
i Oriol, les Sibil·les ho anuncien i els
diables la fan bona. Portal de Jesús:
els pastors lliguen amb els diables?
Plaça Sant Pere: anem de casament.
Peixateries Velles: els pastors a la vila
del Sis. Plaça de la Font: el bé sobre
el mal. Santa Llúcia: naixement i
acabament.
A les 21 h, al Teatre Fortuny,
Orquestra Simfònica del Vallès, amb
l’Associació de Concerts de Reus.
A les 21.30 h, al Bravium Teatre,
espectacle Broad Way Family.

ment, Ses Majestats els Reis d’Orient
sortiran al balcó per a rebre les claus
de la ciutat.
A partir de les 19 h,
al barri de Montserrat,
cavalcada de Ses Majestats els Reis
de l’Orient. Organitza: Associació de
Veïns Barri Montserrat.

Divendres 6

A les 19 h,
al Teatre de l’Orfeó Reusenc,
Els Pastorets: Belluguet i Bieló.
Preu: 5 € socis i 7 € no socis.

A les 19 h, al capdamunt del
carrer Ample,
inici de la CAVALCADA DE
SES MAJESTATS ELS REIS DE
L’ORIENT, encapçalada per l’estel,
que la guiarà. Recorregut: carrer Ample, plaça de la Llibertat, avinguda
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 les bigues romanes i el seu
seguici baixaran pel c. Llovera fins
a la plaça del Mercadal. A l’Ajunta-

Dissabte 7

A les 19 h,
al Teatre de l’Orfeó Reusenc,
Els Pastorets: Belluguet i Bieló.
Preu: 5 € socis i 7 € no socis.

Diumenge 8

A les 12 h, al Bravium Teatre,
Gala de Màgia de Nadal, a càrrec de
l’Associació de Mags i il·lusionistes
de Catalunya.
A les 19 h,
al Teatre de l’Orfeó Reusenc,
Els Pastorets: Belluguet i Bieló.
Preu: 5 € socis i 7 € no socis.
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