


concurs de fotos #miraquetinc

Com Participar:

1 Fes fotos de la Festa de la Primavera
bases a www.eltombdereus.com

2 Comparteix-les a Instagram

3 Afegeix el hastag #MiraQueTinc

4 Segueix a @ElTombdeReus

Pots guanyar :
a la foto més Primaveral - 150€ en vals de compra
a la foto més Divertida - Sessió assessorament d’imatge
a la foto més Original - Lot Vermuts Miró  

del 29 d’abril al 12 de maig de 2019



activitats - experiències - tallers - sortejos 

Establiments Participants:

Relaxa’t Reus (Prat de la Riba, 5 1r pis)
Dimarts 30 d’abril a les 19h Taller Ayurveda “Vols conèixer com relaxar-te, trobar el teu equilibri i tenir un 
benestar global? 
Dijous 2 de maig a les 19:15h Taller Nutrició “Salud nutricional per a tots” 
Divendres 3 de maig a les 19h Taller Acupuntura “Aportacions de l’acupuntura als canvis de la primavera” 
Reserva de plaça per whatsapp al 659 181 489

Rifacli (Avda. Prat de la Riba, 20)
Degustació de galetes amb mistela durant tota la setmana en horari habitual

Retocs, Teixit i més (Avda. Prat de la Riba, 12 Local 1 - Galeries Quer)
Dimarts, dijous, divendres i dissabte de 16h a 17h - Taller per aprendre a fer uns baixos d’uns pantalons. 
Inscripcions al propi establiment. Preu: 2€

Sony Reus (Prat de la Riba, 5)
Durant tota la setmana, per la compra d’una Televisió de Gama Nova, obsequi d’un pack de Benestar i Salut 

Trasquilón Perruquers (C. Santa Teresa, 44)
Durant tota la setmana, Refresc express de pentinat gratuït amb el nou producte d’Aveda “Rinseless Refresh” 

Boboli (C. Llovera, 22)
Dissabte 4 de maig Contacontes a les 12h i a les 18:30h 

Fotografia Niepce (C. Llovera, 11)
Regal d’una ampliació de 15x20cm per cada revelat de 10 o més fotos. 

Only (C. Llovera, 18)
Obsequi d’una bossa en totes les compres

Perfumeria Júlia (C. Llovera, 25)
Durant tota la setmana, descomptes fins al 50% i regal d’una polsera de plata i zircònia de regal. 

Photo Speed – Centre Fuji (C. Llovera, 35)
El divendres 3 per la tarda, fes-te fotos al seu photocall i emporta’t una foto Instax de regal.

Watch Centre-Casio (Llovera, 20)
Descobreix la col·lecció més primaveral de Casio amb descomptes especials. Obsequi d’un regal per a compres 
superiors a 150€

Xarol (Llovera, 56)
Dijous 2 de maig, Gimcana “Troba la teva peça preferida (acció per a les guanyadores del concurs d’Instagram 
@xarolreus)
Divendres 3 de maig de 18h a 20:30h, Vermut (cortesia de Vermuts Miró) amenitzat pel Dj San Vinilo 

M. de Armas Cento de Estética (C. Sant Joan, 9)
Dilluns 29 i dimarts 30 d’abril esmaltat d’ungles semi-permanent a 7€. 
Dijous 2 i divendres 3 de maig tall de cabell per 5€. Cita prèvia per tel. al 678 588 466/977 91 63 63



promocions - concursos - gastronomia  

1001 Baterias Pilas (C. Sant Llorenç, 13)
Durant tota la setmana, en horari habitual, tots els nens que s’apropin a la botiga podran provar-se els caps dels 
nanos, el xiquet i la xiqueta, i fer-se fotos de record. 

Intersport  (Raval Jesús, 16-18)
Descompte del 30% en la samarreta oficial del F.C. Barcelona i 25% en tot el calçat i tèxtil de la marca Puma.  

Joieria Santi Pàmies (Raval Jesús, 50)
Exposició de de la nova col·lecció i presentació de les tendències primavera-estiu amb un producte fresc i divertit. 
Divendres, 3 de maig a la tarda, copa de cava per a tots, per celebrar la Festa de la Primavera. 

Tot Texans (Raval Martí Folguera, 26)
Descobreix la nova col·lecció de parques i samarretes de primavera a preus d’escàndol

Atemporal (Raval Santa Anna, 26)
Divendres 3 de maig a les 18h - Taller “Encara estàs a temps! Consells estètics i nutricionals per remodelar el teu 
cos amb eficàcia i seguretat” Oblida’t de dietes i participa! Inscripció prèvia al propi establiment o tel 877 06 89 89

Peuades (C. del Vidre, 27)
Val de descompte per la compra de sabates o accessoris  

Blanca Miret (C. Galera, 19)
De dijous 2 a dissabte 4 de maig, presentació de la nova col·lecció primavera-estiu amb cava i aperitiu per a tothom.  
Sorteig d’un tocado personalitzat per tot aquell que durant la setmana entri a la botiga, se n’emprovi, es faci una foto 
i la comparteixi per Instagram.  

Perfumeria Daffos Organic (C. Galera, 11)
Durant tota la setmana, presentació de la línia de maquillatge i cosmètica orgànica.
Divendres 3 de maig durant tot el dia Maquillatge Express Gratuït amb productes orgànics.

Flaps Café (C. Pubill Oriol, 4)
Descobreix el Mojito especial primavera elaborat amb fruites del bosc

Natura (C.  Jesús, 3)
Ja siguis petit o gran, diverteix-te fent-te una foto posant la teva cara a la reproducció en petit de l'ós del Natura 
durant tota la setmana en horari habitual. 

Òptica Robusté (C. Monterols, 5)
Promoció primavera “Dues ulleres al preu d’una” i Taller gratuït de Cosmètica Ocular: Quan et maquilles tens molèsties
i/o sequedat als ulls? Anàlisis de la llàgrima, assessorament de maquillatge i cosmètica per a pells sensibles. 
Cita prèvia tel. o whatsapp al 670 413 127

Òptica Motaña-Estradé (C. Jesús, 13)
Sorteig d’unes ulleres de sol entre tots aquells que facin una compra de qualsevol import durant tota la setmana. 

Sekrets (C. Jesús, 20)
Pintacares, sessions de perruqueria i desfilada de moda a càrrec de les alumnes pel Carrer Jesús 

Tomàs Barberà (Plaça Mercadal) 
Divendres 3 de maig de 17h a 20h Concurs de dibuix per a nens de 0 a 99 anys. Inscripcions el mateix dia.  



descomptes - animació - música - vermuts . . .  

Colmado Baró (C. Galanes, 14)
Divendres 3 i dissabte 4 de maig, per la tarda, degustació gratuïta de vins i vermut de la casa Mariol de Batea.

Garola (C. Galanes, 46)
Durant tota la setmana descobreix els productes dels Gegants de Reus! Amb aparador dedicat! 

Gas Jeans (C.C El Pallol)
Fins dimarts 30 d’abril, descompte de fins al 30% en peces seleccionades i durant tota la setmana, per la compra d’un texà i/o 
compres superiors a 100€ regal d’un banyador. 

Jovita Cerro Perruqueria (Pl. Puríssima Sang, 4)
Promoció “Prepara’t per l’Estiu” : Tractament d’hidratació del cabell + assecat. Preu especial: 25€

La Giberga (C. d’en Vilar, 12-14) 
Cada dia podràs degustar un plat del dia especial representatiu de la cuina tradicional de primavera maridat amb una copa de vi. 
Sorteig de 5 places per una Masterclass de cuina tradicional de temporada on s’aprendrà a fer algun d’aquests plats entre tots els 
clients que vagin a dinar o a sopar. 
 
L’Hangar (C. d’en Vilar, 16) 
Per cada consumició del Còctel especial “Cap al Vespre” una participació pel sorteig d’una ampolla amb taula VIP.  
Dissabte 4 de maig per la tarda Cata de Xixas amb música en directe amb els DJ residents i per la nit, Festa Jack Daniel’s amb 
degustació i regals de la marca.  

La Nuit (C. Santa Anna, 11)
Per cada consumició del Còctel especial “Espumós de foc” una participació pel sorteig d’una ampolla de Moët & Chandon 

ADN (C. Rosich, 10)
Durant la setmana de 20h a 23h - Campeonat de Fubtolí (5€ la parella)
Dimecres 1 de maig de 12 a 15h Vermut Primaveral amb música.  
Dissabte 4 de maig de 12h a 15h decoració dels pilons del carrer Rosich (Inscripció limitada gratuïta al mateix establiment) 

Cafe Teatre del Centre de Lectura (C. Major, 15)
Mini FoodTrack al carrer! Amb terrassa a la plaça Sant Pere

Manel Oliva Perruquers (C. Major, 17)
Assessorament de barbes i imatge gratuïts durant tota la setmana. 
Del 2 al 4 de maig, Atelier al carrer. Dissabte 4 de maig Jam Session Swing al carrer

OVS Kids (C. de la Font, 1)
De dilluns a dijous Taller de Manualitat de Primavera per als més petits 

Estanc 12 (C. Batan, 3)
Punt d’intercanvi de llibres durant tota la setmana i, 
dijous i divendres descobreix el MYBLU, el vaper de moda, i 
gaudeix d’una oferta especial. 

Divendres 3 de maig
per la tarda

Batukada Trokatrons 
donarà ritme 

a la Festa de la Primavera 
pels carrers d’El Tomb de Reus 

i descobreix el que té de nou el comerç de Reus a                   de @ElTombdeReus
          a través del hastag #MiraQueTinc  



www.eltombdereus.com 
Tota la informació a:


