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Els Mercats 
i els Marxants, 
valors del Nadal

Els Mercats de Reus són el gran aparador dels 
productes frescos i dels complements de casa 
nostra, on trobareu l'oferta de qualitat més 
àmplia i variada.

Com cada Nadal, aprofiteu l'experiència dels 
paradistes, que us aconsellaran sobre com 
preparar una gran varietat de plats tradicionals 
i d'altres de nous o com escollir el regal 
perfecte per a aquestes festes.

Els mercats, un paradís per als sentits, un lloc 
on trobar la inspiració per sorprendre els 
vostres convidats.

� Divendres 29 de novembre
ENCESA DELS LLUMS DE NADAL 
AL MERCAT CENTRAL I AL MERCAT 
DEL CARRILET

� Dimecres 4 de desembre
AL MERCAT S’APROFITA TOT
De les 10.30 h a les 12 h, 
al MERCAT CENTRAL
Taller de reciclatge d’envasos amb 
la tècnica decorativa découpage, a 
càrrec de Susana Pérez, de la 
Polleria Cantonada 108.

� Del 5 de desembre al 12 de gener
PESSEBRE DE CLICKS
MERCAT CENTRAL 
Un taulell del mercat es transforma 
en un paisatge de Nadal de la mà 
de Jordi Mariné.

� Dijous 12 de desembre
MENÚ PER UN ÀPAT DE FESTA
A les 11 h, al MERCAT CENTRAL
Taller de cuina amb Maria Teresa 
Llauradó, del blog de cuina 
MussaraFood, que ens proposa dos 
plats per aquestes festes: sopa amb 
brosses i mandonguilles i cuixetes 
de pollastre farcides.

� Divendres 13 de desembre
COR ALBERICHOR
A les 17:30 h, al MERCAT DEL CARRILET
Actuació del cor ALBERICHOR, 
de l’Escola Dr Alberich i Casas, 
a l’interior del mercat.

� Dissabte 14 de desembre
DECOREM LA TAULA
A les 11h, al MERCAT DEL CARRILET
Demostració de com decorar i parar 
taula pels àpats familiars d’aquestes 
festes, amb Maria Teresa Llauradó, 
del blog de cuina MussaraFood.

� Dissabte 21 de desembre
PINTA’T LA CARA
De les 10:30 h a les 12:30 h, al MERCAT 
DE MARXANTS
Activitat infantil. Dues maquilladores 
decoraran la cara de nens i nenes, 
amb Animacions El Barret.

� Dilluns 23 de desembre
MÚSICA DE XARANGA
A 11 h, al MERCAT DE MARXANTS
Espectacle itinerant al mercat 
ambulant amb la Xaranga 
Bandsonats. 

� Dijous 2 de gener
PINTA’T LA CARA
De les 10:30 h a les 12 h, al MERCAT CENTRAL
Activitat infantil: dues maquilladores 
decoraran la cara de nens i nenes, 
amb ALWAYS MakeUp.

� Divendres 3 de gener
PINTA’T LA CARA
De les 10:30 h a les 12 h, 
al MERCAT DEL CARRILET
Activitat infantil: dues maquilladores 
decoraran la cara de nens i nenes, 
amb ALWAYS MakeUp.

� Divendres 3 de gener
ART DE FRUITA
A les 17:30 h, al MERCAT CENTRAL
Demostració d’Inés Príncep, Art de 
Fruita: com presentar la fruita de 
manera original i atractiva.

� Dissabte 4 de gener
MÚSICA GÒSPEL
A les 11 h, al MERCAT DE MARXANTS
Espectacle itinerant al mercat 
ambulant amb el cor Sons de Gòspel.
A les 12 h, al MERCAT CENTRAL
Música gòspel amb l’actuació del cor 
Sons de Gòspel, a l’interior del mercat. 

� Dimecres 8 de gener
SORTEIG FINAL 
DE LA CAMPANYA DE NADAL
A les 12 h, al MERCAT DEL CARRILET.

� Divendres 10 de gener
SORTEIG FINAL 
DE LA CAMPANYA DE NADAL
A les 12 h, al MERCAT CENTRAL.

� Dissabte 11 de gener
SORTEIG FINAL 
DE LA CAMPANYA DE NADAL
A les 12 h, al MERCAT DE MARXANTS.

� Dimecres 15 de gener
LLIURAMENT DELS LOTS 
D’ESTRIS DE CUINA 
A les 12 h, al MERCAT DEL CARRILET.

� Divendres 17 de gener
LLIURAMENT DELS LOTS 
D’ESTRIS DE CUINA 
A les 12 h, al MERCAT CENTRAL.

� Dissabte 18 de gener
LLIURAMENT DELS LOTS 
DELS PRODUCTES DELS MARXANTS 
I DELS TELEVISORS
A les 12 h, al MERCAT DE MARXANTS.



14.000 € en xecs de compra
200 pernils
1.500 bosses de compra reutilitzables
8 lots d’estris de cuina 
3 lots de productes dels Marxants de Reus 
3 televisors
3.000 calendaris amb receptes

Del 2 de desembre 
al 5 de gener sortegem:

700 xecs de compra 
de 5 €
3 lots d’estris de cuina
i regalem 3.000 
calendaris amb 
receptes

Del 2 de desembre 
al 4 de gener sortegem:

400 xecs de compra 
de 10 €
200 pernils
1.500 bosses de 
compra reutilitzables
3 lots de productes 
dels Marxants de Reus 
3 televisors

Bescanvieu els tiquets de compra de les parades o les butlletes dels Marxants per les 
targetes rasca-rasca en els punts d’informació de cada mercat. Bona sort i bones festes!

Del 2 de desembre 
al 5 de gener sortegem:

650 xecs de compra 
de 10 €
i 5 lots d'estris de 
cuina

Horari habitual:

Aquest Nadal, comprar als Mercats de Reus té premi i volem 
que tots els nostres clients tinguin un regal. Amb les vostres 
compres al Mercat Central, al Mercat del Carrilet i als Marxants 
de Reus podeu guanyar:

Per Nadal 
els Mercats 

obrim mes hores

Horari habitual
· Matins de dilluns 
i dissabtes laborables 
al voltant del Mercat 
Central

· Matins de dimecres 
laborables al voltant 
del Mercat del Carrilet

I per Nadal tambe obrim:
· De dilluns a dijous 
de les 8 h a les 14 h

· Divendres 
de les 7:30 h a les 14:30 h 
i de les 17 h a les 20:30 h

· Dissabte 
de les 7:30 h a les 15 h

· El dijous 5 i 
el dilluns 23 de desembre, 
de 7:30 h a 14:30 h i de les 
17 h a les 20.30 h

· El dimarts 24, el dilluns 30 
i el dimarts 31 de desembre
de 7:30 h a 15 h 

· De dilluns a dijous 
i dissabtes 
de les 7:30 h a les 14 h

· Divendres 
de les 7:30 h a les 14 h 
i de les 16:30 h a les 20:30 h

· El dijous 5 i el dilluns 23 
de desembre 
de 7.30 h a les 14 h i de les 
16.30 h a les 20.30 h 

· El dimarts 24, el dilluns 30 i 
el dimarts 31 de desembre
de 7:30 h a 15 h

Horari habitual: I per Nadal tambe obrim:

Vine,rasca 
i guanya


