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La celebració del Nadal està marcada enguany per l’impacte de la Covid-19,
que ens obliga a tots a canviar la manera habitual de celebrar les festes
tant a casa com al carrer. Respectant rigorosament les mesures de prevenció i seguretat establertes per les autoritats sanitàries, la ciutat obre
les portes a la celebració posant l’accent en l’esperit que aquests dies ens
acosta a la família i a les persones estimades i ens convida a projectar desitjos de salut i de prosperitat per als que ens envolten.
És aquest esperit lluminós i obert a tothom el que hem volgut fer present
als carrers de la ciutat. Amb les places del Mercadal, de la Llibertat i de
Prim com a escenaris centrals però amb voluntat d’arribar també a tots els
barris, l’agenda d’aquests dies aplega formats nous per a activitats tradicionals i una invitació permanent a viure l’experiència d’una ciutat única que
amb els aparadors engalanats vol tornar a mostrar la seva imatge més entranyable i a mirar cap al futur.
Serà, sens dubte, un Nadal atípic, un Nadal intens, marcat per la llum, la
màgia i l’esperit tradicional que hem volgut simbolitzar amb l’arbre que presideix el Mercadal. Un Nadal per sentir-nos units els uns als altres malgrat
les distàncies i compartir els millors desitjos per a l’Any Nou que comença.
Bon Nadal i feliç i pròsper any 2021.

Carles Pellicer i Punyed
Alcalde de Reus

Com ja n’hem fet tradició, el darrer divendres de novembre, Reus
inicia les festes de Nadal amb una gran encesa de llums la la ciutat. Uns
llums que s’aniran obrint els capvespres engalanant els nostres carrers i
barris i embolcallant-nos a tots d’esperit nadalenc.
Serà un Nadal més nostrat que d’altres amb fullets recorrent els nostres
carrers i un immens arbre verd al cor de la Plaça Mercadal. Ens agradaria
que fos també un Nadal més solidari i amable amb totes aquelles persones que més ho necessiten.
Enguany, com bé sabeu viurem un Nadal més familiar que mai, però
volem que el resplendor llueixi als nostres carrers encomanant de joia
les nostres llars i la ciutat sencera, i molt especialment els nostres
establiments comercials, de restauració i també de serveis que tant
malament ho han passat aquests darrers mesos.El nostre compromís
com a regidoria de Promoció de Ciutat és precisament centrar-nos en
aquests sectors que formen part del nostre paisatge urbà i arrelen en el
cor econòmic de la nostra ciutat essent a més una baula fonamental per
a la seva raó de ser. No descobriré res si apel·lo a la fortíssima tradició
comercial de Reus a la qual estem dedicant tots els nostres esforços
mitjançant productes com Bons Reus que beneficia més de 400 establiments i aprofiten més de 30.000 ciutadans i ciutadanes
Que tinguem unes bones Festes de Nadal i
plegats construïm un molt millor any 2021
Montserrat Caelles i Bertran
Regidora de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques

Més de 1.000 jocs
en català
Tota la informació a
cpnl.cat/jocs
Abacus
Raval de Santa Anna, 48

Galatea Llibres
C. de Jesús, 3

Joguines Segú

Joguines Somnis

Llibreria Gaudí

Passeig Comercial El Pallol

C. de la Galera, 12

Juguettos

Tomàs Barberà

Av. de Prat de la Riba, 6

Pl. del Mercadal, 1

C. de Llovera, 29
I per Internet a

www.productesdelaterra.cat

Novembre
Divendres 27
18.30 h, al CANAL REUS TV,
retransmissió en directe de
l´encesa de llums de Nadal
de la ciutat. A les 19.00 h
s´encendrà l´arbre de llum
que donarà el tret de sortida
a la campanya de Nadal.
20.00 h, al TEATRE DE L´ORFEÓ REUSENC,
representació de Terrorífica Comèdia,
obra basada en la pel.lícula The comedy
of terrors de Jaques Tourneur.
Una comèdia per a tots els públics!
Preu: 8 € socis / 10 € no socis.

20.00 h, al TEATRE DE L´ORFEÓ REUSENC,
representació de Terrorífica Comèdia,
obra basada en la pel.lícula The comedy
of terrors de Jaques Tourneur.
Una comèdia per a tots els públics!
Preu: 8 € socis / 10 € no socis.

Dissabte 28

Diumenge 29

De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM,
mercat d´antiquaris, brocanters
i col.leccionistes.

18.00 h, al TEATRE DE L´ORFEÓ REUSENC,
representació de Terrorífica Comèdia,
obra basada en la pel.lícula The comedy
of terrors de Jaques Tourneur.
Una comèdia per a tots els públics!
Preu: 8 € socis / 10 € no socis.

20.00 h, al TEATRE FORTUNY,
concert d’Andrea Motis. Amb la música
d’ídols com Louis Armstrong o Chet Baker,
la jove trompetista, cantant i compositora
segueix enlluernant el públic des de 2011;
sempre acompanyada del seu inseparable
quartet, amb una discografia conjunta de
vuit treballs i desenes de col·laboracions en
altres projectes.

Aquest Nadal

FEM CRÉIXER LA IL.LUSIÓ
SORTEGEM XECS REGAL DE 200, 150, 100 I 50 €
AMB LES COMPRES I CONSUMICIONS
Per cada butlleta que participi en el sorteig donarem 1 €
al Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona
FUNDACIÓ

BANC DELS ALIMENTS
COMARQUES DE TARRAGONA

Consulta’n les bases a:

Dijous 3

Desembre
MERCAT CENTRAL
Inici de l’horari especial
de la campanya de Nadal:
durant els dies vermells del
calendari de l’anunci no tancarà al migdia, obrirà de 8.00
a 19.00 h els dimecres, dijous
i divendresi els dies 22 i 29
de desembre.

20.00 h, al TEATRE BARTRINA,
concert de Fito Luri, presentació del seu
nou treball discogràfic Diari de llambordes.
En aquesta producció el músic ha retornat
als seus orígens.
20.00 h, al TEATRE FORTUNY,
concert d’Els Amics de les Arts, presentació del disc El senyal que esperaves. El seu
directe sorprendrà per explosiu i elèctric,
alhora que demostrarà de nou que Els Amics
de les Arts connecten com ningú amb el seu
públic i que la seva essència es manté després de 10 anys de trajectòria.

Divendres 4

Dimarts 1

MERCAT CENTRAL
Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 14.30 h i de 17.00 a 20.30 h.

20.30 h, al TEATRE FORTUNY,
representació de La Gavina de d’Aton Txèkhov.
Bàrbara Roig protagonitzarà una nova versió
--per a una única actriu-- d’una de les peces
teatrals més importants de l’immortal Txèkhov.
Dins del Cicle Grans Mestres.

MERCAT DEL CARRILET
Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h.

Dimecres 2

Dissabte 5

17.30 h, a les XARXES SOCIALS
de REUS CULTURA,
contes a cau d’orella virtual.

De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM,
mercat d´antiquaris, brocanters
i col.leccionistes.

@mercatsdereus
mercatsdereus.cat

Vine als Mercats de Reus
i guanya xecs de compra
i regals
Al Mercat Central

Mercat del Carrilet

no tanquem al migdia!
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MERCAT CENTRAL

Compra al Mercat i guanya: per cada 6 euros de
compra aconsegueix a les parades una butlleta i
entra en el sorteig de 10 xecs de compra de
250 euros, 5 lots d’estris de cuina i lots de
productes del Mercat. Fins al 5 de gener de 2021.

Dilluns 7
20.30 h, al TEATRE FORTUNY,
representació de Rebentem Europa / La
bèstia del nou món. Espectacle de creació a
partir del pensament i les reflexions de les
principals veus de la dramatúrgia, filosofia,
assaig i poesia contemporània que clamen
contra la incipient irrupció de l’extrema
dreta i els fanatismes que estan capgirant
l’ordre universal, especialment incidint en el
corrent antieuropeista que comença a implementar-se en diversos països d’Europa.
Dins del Cicle Grans Mestres.

MERCAT DEL CARRILET

Vine, rasca i guanya al Mercat del Carrilet:
per cada 6 euros de compra els paradistes et
donaran un rasca-rasca, hi ha 1.000 xecs de
compra de 5 euros en premis. I també podeu
guanyar calendaris amb receptes de cuina.

Dimecres 9

Diumenge 13

A partir de les 10.00 h, al GAUDÍ CENTRE,
amb motiu del Dia Mundial de l´Avellana,
recull el teu pack d´avellanes DOP Reus
(fins a exhaurir existències).

18.00 h, al TEATRE BARTRINA,
representació d’Un dia qualsevol, d´Oriol Tarrason. Espectacle amb fòrum postfunció.

17.30 h, a les XARXES SOCIALS
de REUS CULTURA,
contes a cau d’orella virtual.

Dissabte 12
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM,
mercat d´antiquaris, brocanters
i col.leccionistes.
20.30 h, al TEATRE BRAVIUM,
representació d’Espring Breiquer, de Saúl
Enríquez, a càrrec del Teatre Estable del
Baix Camp - TEBAC. Preu: 8 € socis / 10 €
no socis.

19.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA,
representació d’Un conte de Nadal, de Charles
Dickens. Veu i interpretació de Jordi Francesch.

Dimarts 15
20.30 h, al TEATRE FORTUNY,
representació d’Entre tu i jo, les oportunitats perdudes. Reflexió polièdrica sobre
l’amor, la mort i totes aquelles paraules
que algun dia vam perdre en el nostre lèxic
emocional. De la mà de l’actriu Mar Ulldemolins ens endinsarem en un món de fragilitat emocional i necessitat de proximitat.
Dins del Cicle Grans Mestres.

Dimecres 16

17.30 h,a les XARXES SOCIALS
de REUS CULTURA,
contes a cau d’orella virtual.

Divendres 18
20.00 h, al TEATRE BARTRINA,
concert amb La Soul Machine. Ha conquerit
territoris llunyans, però no ha perdut mai la fe i ha
continuat difonent la paraula dels grans del soul,
una paraula de només quatre lletres: AMOR. 20
anys després, contina predicant la bona nova del
soul, el funky i el rhythm-and-blues.

Dissabte 19
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM,
mercat d´antiquaris,brocanters
i col.leccionistes.
16.30 h i 20.00 h, al TEATRE FORTUNY,
T’estimo si he begut, d´Empar Moliner, a càrrec
de Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre. Un
espectacle amb cançons a partir dels relats de
l’autora adaptats al teatre per ella mateixa.
19.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA,
representació d’Un conte de Nadal, de Charles
Dickens. Veu i interpretació de Jordi Francesch.

Diumenge 20
18.30 h, al TEATRE BRAVIUM,
representació de Kaotic Cabaret. Espectacle a
partir de textos d’Alejandro Jodorowsky.

Dimarts 22

19.30 h, al TEATRE FORTUNY,
versió concert de l’òpera La flauta màgica de
de W. A. Mozart. Un dels títols més coneguts i
més representats de W.A. Mozart. Un conte de
fades, amb tocs d’humor, ple de referències
filosòfiques. Actuació de l’Orquestra Simfònica
del Vallès i Cor Amics de l’Òpera de Sabadell.

Dimecres 23

19.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA,
representació d’Un conte de Nadal, de Charles
Dickens. Veu i interpretació de Jordi Francesch.

Dijous 24
MERCAT CENTRAL
Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 15.00 h.

MERCAT CENTRAL
Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 14.30 h i de 17.00 a 20.30 h.

MERCAT DEL CARRILET
Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 15.00 h.

MERCAT DEL CARRILET
Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h.

Dilluns 28

17.30 h, a les XARXES SOCIALS
de REUS CULTURA,
contes a cau d’orella virtual.

19,00 h, al CANAL REUS TV,
retransmissió en directe del llançament de
l’Speteck... aquest any, sí? A càrrec del Ball de
Diables de Reus.

20.00 h, al TEATRE FORTUNY,
concert de Rocío Márquez. Presentació del seu
nou disc Visto el jueves. Dins del Festival Accents.

20.00 h, al TEATRE FORTUNY,
concert d’Alquimia Flamenco 15 anys.
Dins del Festival Accents.

20.30 h, al PROGRAMA VA COM VA DE CANAL
REUS TV, estrena de La Gran Nadala. Enguany,
de manera excepcional, els nens i nenes de
totes les escoles de Reus cantaran, telemàticament, una nadala per donar la benvinguda
al Nadal. Aquest vídeo es podrà veure durant
totes les festes de Nadal per Canal Reus TV i
les xarxes socials de Canal Reus TV i de l´Ajuntament de Reus. Aquesta iniciativa ha estat
impulsada per Canal Reus TV i compta amb la
col·laboració de la Regidoria d’Ensenyament i
Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus.

Dimecres 30
17.30 h, a les XARXES SOCIALS
de REUS CULTURA,
contes a cau d’orella virtual.
20.00 h, al TEATRE FORTUNY,
Concert d´Any nou, valsos i danses, amb obres
de la família Strauss. Un concert extraordinari
per gaudir-lo en família amb la professionalitat i
la simpatia dels músics de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat.

Gener

Dijous 31
MERCAT CENTRAL
Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 15.00 h.

Dissabte 2
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM,
mercat d´antiquaris, brocanters i col.leccionistes.

MERCAT DEL CARRILET
Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 15.00 h.

Dissabte 9

Durant el matí,
a les XARXES SOCIALS de REUS CULTURA,
actuació del Ball dels Dotze Mesos.
Durant el matí, pels CARRERS DE LA CIUTAT,
passejada amb carruatge de l’Home dels Nassos,
a càrrec de la Colla Gegantera de Reus i el Patronat
Foc Nou.

De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM,
mercat d´antiquaris, brocanters i col.leccionistes.

Exposició:
«LLEGIR A LA BIBLIOTECA PERE ANGUERA»
42 fotos de Sergio Andrada pels balcons de la
zona sud de la ciutat. Les persones i els llibres
són protagonistes 5 anys després de l’obertura
de la Biblioteca Pere Anguera. Programa FILS.

Del 2 al 5 de gener
Durant tot el dia,
al PARC DE SANT JORDI,
campament de Ses Majestats
els Reis de l’Orient.

El parc de Sant Jordi acollirà durant
uns dies, i per primera vegada, l’activitat dels patges i col·laboradors
reials per tal que un any més Ses
Majestats els Reis de l’Orient puguin
fer arribar els regals a totes les cases durant la nit més màgica de l’any.
Podreu descobrir multitud de secrets:
com es recullen i s’ordenen les cartes,
com s’emboliquen els regals, com es

preparen els caramels i el carbó, com
descansa l’Estel, com es comproven
les escales dels bombers...; en definitiva, tot allò que facilitarà la tasca a Ses
Majestats a l’hora fer del repartiment.
Podreu explorar aquest espai en visites
guiades de 10 minuts i entregar la vostra carta al rei que preferiu!

Mercat
de Nadal

Mercat
d´Artesania

PLAÇA DEL MERCADAL
Del 3 al 20 de desembre,
de 10.00 a 21.00 h.

A CARRERS I
PLACES DE LA CIUTAT
PL. D´EVARIST FÀBREGAS

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.

Dies festius
amb obertura
comercial
6, 13, 20 i 27
de desembre

(passeig comercial El Pallol)

Del 4 de desembre al 5 de
gener, de 10.00 a 14.00 h i
de 16.30 a 21.00 h.

PassaNadal
Fixa't bé en el cartell de Nadal i troba les 7 diferències.

Què en saps,
de la Ruta del
Modernisme
de Reus?
Troba els noms
dels 10 edificis
amagats.
NAVAS
SERRA
HOMDEDEU
GASULL
PEREMATA
LAGUNA
QUEROL
RULL
CARPA
MUNNE

Presentant aquesta butlleta, abans del 5 de gener de 2021, a l’Oficina de Turisme del Gaudí Centre o a
l’Oficina de Turisme del carrer de Sant Joan 34, podràs participar en el sorteig de 15 lots de productes del
territori (vermut, oli i avellanes) que es realitzarà el proper 11 de gener de 2021.
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NOM									CORREU ELECTRÒNIC				
ADREÇA									

			TELÈFON

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.

