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La plaça del Mercadal, la plaça de la Llibertat,
la plaça de Prim, la plaça d’Evarist Fàbregas,
el raval de Santa Anna, els Mercats de Reus,
els passejos de Prim i de Sunyer, l’espai de
Fira Reus... Són alguns dels escenaris que
aquests dies es transformen per acollir les
activitats de la programació nadalenca,
una programació àmplia i variada que ens
convida a viure les festes de Nadal gaudint
dels espais oberts.

Aquest
Aquest Nadal
Nadal

vine
vine al
al Gaudí
Gaudí Centre
Centre
Durant la campanya de Nadal (del 29 de novembre al 6 de gener)
l’Oficina de Turisme romandrà oberta de dilluns a dissabte fins
a les 20.00 h i diumenges i festius d’obertura comercial
de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h.
*Més informació al final del programa

Les activitats tradicionals, des de la
presència de l’arbre de nadal i del tió fins a
la cavalcada de Reis, sense oblidar una nova
edició del Parc de Nadal, es combinen amb
noves propostes lúdiques i culturals que
tenen els carrers com a protagonistes per
fer de la ciutat un escenari únic. Una ocasió
magnífica, en definitiva, per gaudir d’una experiència de ciutat propera, a escala humana,
on l’oci, la cultura i el comerç es donen la mà
per fer del passeig a cel obert un autèntic
espectacle.
Des d’aquestes pàgines vull convidar-vos un
any més a viure el Nadal reusenc amb intensitat i encarar l’arribada de l’any nou des de
l’esperit de convivència i bon veïnatge i amb
nous grans projectes de futur compartit.
Bon Nadal i feliç any 2020!

La iŀlusió
del Nadal

MONTSERRAT CAELLES BERTRAN
REGIDORA DELEGADA DE L'ÀREA
DE PROJECCIÓ DE CIUTAT

La campanya de Nadal de Reus s'apropa i
amb ella tota la màgia i il·lusió que aquestes
setmanes arriben a tots i cadascun de nosaltres.
Amb l’encesa de les llums de Nadal i l’espectacle
de benvinguda donem inici a un període de l’any
en què unim cultura, comerç i patrimoni. I ho
vestim d’espectacles de carrer, itinerants, que
acompanyen els vianants i els il·lusionen durant
uns dies molt especials.
Des de l’Ajuntament proposem als usuaris
de la ciutat, ja siguin residents o visitants,
ja siguin de més a prop o de més lluny, una
experiència singular, una proposta suggerent
i atractiva, dinàmica i adreçada a totes
les edats. També una programació que no
abandona el nostre Nadal tradicional, amb la
festa de cagar el tió, o l’arribada de l’Any Nou
i les campanades, o els Reis d’Orient amb els
seus emissaris que recullen les cartes de tots
els nens i nenes.
Des de la Regidoria de Projecció de Ciutat vull
convidar-vos a sortir al carrer, a mirar els
aparadors, a entrar a les botigues, preparar
els regals i participar i gaudir dels espectacles i de les activitats que hem preparat
durant aquestes setmanes nadalenques.
Perquè Reus és Nadal i també aquests dies
podem gaudir de l’oferta de ciutat que Reus
representa, una ciutat amb una important
oferta cultural, lúdica i patrimonial, i una
destacada plataforma comercial de qualitat a
l’abast de tothom.
Bones festes i feliç 2020!
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Entrega aquesta butlleta al Gaudí Centre (plaça del Mercadal, 3) o
a l’Agència de Reus Promoció (carrer de Sant Joan, 34 A).

i a més... >>>

¡DIVERSIÓN SIN LÍMITE!
dj 28
10.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, La Gran Nadala,
una cantada conjunta amb nens i nenes de totes les
escoles de Reus per donar la benvinguda al Nadal:
un esdeveniment que s’ha convertit ja en un clàssic del
Nadal a la ciutat. Aquesta iniciativa està impulsada per
Canal Reus TV i compta amb la col·laboració de la Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament
de Reus.

dv 29

Sortegem 25 Passis Premium
dobles a PortAventura World!
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Dades personals
Nom i cognoms
Correu electrònic
Telèfon

Població

Entrega aquesta butlleta al Gaudí Centre (plaça del Mercadal, 3) o
a l’Agència de Reus Promoció (carrer de Sant Joan, 34 A).
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.

18.00 h, al TEATRE DE L’ORFEÓ REUSENC, representació
d'Els mossens cantaires, amb Quimet Sorio i Jordi Jubany
i direcció de Lluís Graells. Preu socis 10 €, no socis 12 €.

18.30 h, a la PLAÇA DEL
MERCADAL, espectacle inaugural
de l’encesa de llums de Nadal.
A les 19.00 h s’encendrà l’arbre de
llum que clourà l’acte inaugural.

18.30 h, al CENTRE COMERCIAL EL PALLOL, concert de
Zaping Trio.
19.45 h, a la PLAÇA MERCADAL, Flashmob a càrrec
de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura. Organitza:
botigues del carrer Major.
21.00 h, al TEATRE FORTUNY, Concert de Piano ním. 1
de Chopin. Orquestra Camerata XXI – Ciutat de Reus.

dg 1
ds 30
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM, Mercat
d’Antiquaris, Brocanters i Col· leccionistes.
De 10.30 a 18.00 h, al CENTRE COMERCIAL EL PALLOL,
activitats a favor de la Marató de TV3: Botifarrada,
concert del Duet Over the Rainbow, vermut amb Dj
Jordi, DJ Carlos Spook, DJ Carlos VI i DJ Ionander;
xocolatada, actuació del Mag Frank, pintacares i
altres activitats infantils.
18.00 h, al TEATRE DE L’ORFEÓ REUSENC, representació d'Els mossens cantaires, amb Quimet Sorio i Jordi
Jubany i direcció de Lluís Graells. Preu socis 10 €, no
socis 12 €.

18.00 h, al TEATRE DE L’ORFEÓ REUSENC, representació d’Els mossens cantaires, amb Quimet Sorio i Jordi
Jubany i direcció de Lluís Graells. Preu socis 10 €, no
socis 12 €.

18.00 h, al MUSEU DE REUS, passarel·la de moda
TBC Fashion Show. Organitza:Taller Baix Camp, MsM
Models i El Tomb de Reus.
20.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, presentació del nou
espectacle d’animació a càrrec del grup Enfamaltot.
20.00 h, a FIRA REUS, concert de Los Sabandeños.
Més informació a www.firareus.com
20.30 h, al TEATRE BRAVIUM, representació de No et
preocupis, ulls blaus; amb Carles Pitarch i Josep Lozano i
direcció de Jordi Vall. Preu socis 8 €, no socis 10 €.
21.00 h, al TEATRE BARTRINA, representació de
Celebraré mi muerte, de Produccions de Barrio.

18.00 h, al TEATRE BRAVIUM, representació de No
et preocupis, ulls blaus; amb Carles Pitarch i Josep
Lozano i direcció de Jordi Vall. Preu socis 8 €, no
socis 10 €.
18.00 h, al TEATRE BARTRINA, representació d’El
secret de la senyora Melody amb la Camerata XXI –
Osquestra Ciutat de Reus.
19.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, presentació del nou
espectacle d’animació a càrrec del grup Enfamaltot.
19.30 h, al TEATRE BRAVIUM, concert de jazz de
Jeremy Powell & Lluís Capdevila.

dl 2
18.30 h, a la Sala Annexa de la BIBLIOTECA XAVIER
AMORÓS, Club de lectura tertúlia feminista: El segon
sexe, de Simone de Beauvoir.

dm 3
21.00 h, al TEATRE FORTUNY, representació de La
reina de la bellesa de Leenane, de Martin McDonagh.

dc 4
17.30 h, a la Sala Infantil de la BIBLIOTEXA XAVIER
AMORÓS, contes a cau d’orella.

dj 5
10.30 h, al MERCAT CENTRAL, taller de reciclatge d’envasos amb la tècnica decorativa découpage, a càrrec
de Susana Pérez, de la Polleria Cantonada 108.
18.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, concert de nadales a càrrec de la Banda Jove de la Simfònica de
Reus.
19.00 h a la PLAÇA DE PRIM, concert de nadales a
càrrec de la Banda Jove de la Simfònica de Reus.

dv 6
19.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, estrena de l’obra
La Ilíada, a càrrec de la companyia Desgavellats.
19.00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, nadales
a càrrec de Sones de Pasión.

Itinerant

ds 7
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM, Mercat
d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes.
D'11.00 a 14.00 h, al CENTRE COMERCIAL EL PALLOL,
trenet gratuït amb la compra als establiments del
centre.

19.00 h, pels CARRERS DEL
CENTRE, espectacle d’animació
itinerant Corral Kaos a càrrec
de Produccions Scura.
20.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, estrena de l’obra La
Ilíada, a càrrec de la companyia Desgavellats.

dg 8
18.30 h, a FIRA REUS, monòleg d'El Sevilla La vida es
rocanrol. Més informació a www.firareus.com
19.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, representació de
l’obra Les delícies de la llar, a càrrec del grup L’Albada.

dl 9
17.30 h, a la Sala Annexa de la BIBLIOTECA XAVIER
AMORÓS, Club de lectura de teatre: Europa bull, de
Jordi Oriol.
17.30 i 18.00 h, al GAUDÍ CENTRE, amb motiu del Dia
Mundial de l’Avellana, taller infantil Temps d’Avellana,
crea el teu propi pot d’avellanes DOP Reus, per a nens
i nenes de 4 a 10 anys. Cal fer reserva prèvia a l’Oficina
de Turisme de Reus al 977 010 670. Activitat gratuïta.

dc 11
17.30 h, a la Sala Infantil de la BIBLIOTECA XAVIER
AMORÓS, Contes a cau d’orella, contes solidaris, amb
la participació de la Regidoria de Solidaritat.
20.30 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, projecció de la
pel·lícula Silencio roto, de Montxo Armendáriz.

dj 12
11.00 h, al MERCAT CENTRAL, taller de cuina amb
Maria Teresa Llauradó, del blog de cuina MussaraFood,
que ens proposa un menú de festa.
12.00 h, a la Sala Annexa de la BIBLIOTECA XAVIER
AMORÓS, A-Punt, Club d’audició i cultura musical.

17.30 h, a la Sala Infantil de la BIBLIOTECA PERE
ANGUERA, La Cotorra m’ha dit, contes Solidaris, amb
la participació de la Regidoria de Solidaritat.
18.00 h, pels CARRERS DEL CENTRE, cantada de
nadales a càrrec de la Coral Infantil l’Abellerol de
l’Escola Isabel Besora de Reus.
18.30 h, a la Sala Annexa de la BIBLIOTECA XAVIER
AMORÓS, A-Punt, Club d’audició i cultura musical.

dv 13
17.30 h, a la Sala Infantil de la BIBLIOTECA PERE
ANGUERA, taller de literatura i costura.
17.30 h, al MERCAT DEL CARRILET, actuació del cor
Alberichor, de l’Escola Dr. Alberich i Casas, a l’interior del mercat.

ds 14
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM, Mercat
d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes.
De 10.00 a 13.00 h, a la PLAÇA DE CATALUNYA, Pintura al Carrer, elaboració en directe i a l’aire lliure
de diverses obres pictòriques a càrrec de diferents
artistes i dirigida per la pintora Marta Argentina.
Organitza: Associació Pinzell Trempat.
10.30 h, a la Sala Annexa de la BIBLIOTECA XAVIER
AMORÓS, tertúlia pedagògica dialògica: Las otras
mujeres de Lídia Puigvert.
11.00 h, al MERCAT DEL CARRILET, taller Decorem la
taula amb Maria Teresa Llauradó, del blog de cuina
MussaraFood, que ens proposa com decorar i parar
la taula pels àpats d’aquestes festes.

KAOS
CORRAL

Produccions Scura
Família de peculiars gallines
que celebren el Nadal.

7 de desembre,
19.00 h

12.30 h, a la PLAÇA DE LA FARINERA, 27è Concert
de Grallers, amb diferents grups del país.
Organitza: Grallers de Reus.

19.00 h, pels CARRERS DEL CENTRE,
espectacle d’animació itinerant
Zeppelina càrrec de la companyia
La Baldufa.
20.00 h, al TEATRE BRAVIUM, representació de Nein,
de Jordi Romero.
21.00 h, al TEATRE BARTRINA, representació de La
dansa de la venjança, de Jordi Casanovas.

dg 15
Durant tot el dia, a la PLAÇA DE PRIM i TEATRE
FORTUNY, diverses activitats de La Marató de TV3.
De 8.00 a 14.00 h, a la PLAÇA D'ANTON BORRELL,
Campionat de Bitlles. Organitza: Ball de Diables de Reus.
De 10.30 a 14.00 h, al PARC DEL TRENET, Parc de
Nadal gratuït, amb 20 activitats diferents. Organitza:
Associació de Veïns del Santuari de Reus.
12.00 h, a les PEIXATERIES VELLES, ballada de sardanes amb la Cobla Reus Jove. Organitza: Patronat
Sardanista de Reus.
19.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, representació de
Recordant els Pastorets.
19.00 h, AL TEATRE BRAVIUM, espectacle musical
nadalenc Cibernètic amb Souldance & Mag Albert.

dl 16
18.00 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, presentació
Els millors llibres de l’any segons els lectors de les
Biblioteques Municipals de Reus.

dm 17
12.00 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, recital de
poemes de Nadal a càrrec dels alumnes de l’Escola
Rosa Sensat.
19.00 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, documental
#serjovezonasud.

dc 18
10.00 h, a la Sala Annexa de la BIBLIOTECA XAVIER
AMORÓS, Club de Lectura El caçadors de llibres.
17.30 h, a la Sala infantil de la BIBLIOTECA XAVIER
AMORÓS, contes a cau d’orella.
19.00 h, a l’AJUNTAMENT DE REUS, tradicional recepció a les Germanetes dels Pobres acompanyades per
l’Agrupació de Taxistes de Reus.

dj 19

Itinerant

11.00 h, al CENTRE COMERCIAL EL PALLOL, acte
d’entrega d’un lot de joguines a Creu Roja.

dv 20
20.30 h, a CANAL REUS TV, emissió del sorteig dels
primers 4 premis de 600 € d’El Tomb de Reus Comprar a
Reus val per 2.
21.00 h, al TEATRE FORTUNY, concert de comiat de la
gira Ara som gegants, de Joan Dausà. Programa: Festival
Accents de Reus.
21.00 h, al TEATRE BRAVIUM, espectacle musical Susto
o muerte, a càrrec de produccions Lucky & Luke.

ds 21
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM, Mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes.
Al voltant de les 10.00 h, des del CARRER 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.

ZEPPELIN
Cia. La Baldufa

Uns valents pilots acròbates
ens porten el seu Zeppelin a la
fabulosa era dels pioners aeris
de principis de segle XX.

14 de desembre,
19.00 h

Itinerant
21.00 h, al TEATRE BARTRINA, Concert de Nadal amb
la Camerata XXI – Orquestra Ciutat de Reus.
21.00 h, al TEATRE BRAVIUM, espectacle musical
Susto o muerte, a càrrec de produccions Lucky & Luke.

10.30 h, al MERCAT DELS MARXANTS (davant de l'escola
Prat de la Riba), Pinta’t la cara, activitat infantil: dues
maquilladores decoraran la cara de nens i nenes.

dg 22

10.30 h, a la PLAÇA DEL CASTELL, Reus Sketching
tour. Visita guiada per a descobrir els punts
més emblemàtics de la ciutat de Reus i plasmar,
en esbossos artístics, els més bells detalls
arquitectònics. Preu: 15 € adults i 6,5 € i nens 7-14
anys. Reserva prèvia: info@latevaruta.com.
Organitza: La Teva Ruta
12.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL i a les 13.00 h al
CENTRE COMERCIAL EL PALLOL, concert de nadales
a càrrec de la Banda Jove de la Simfònica de Reus.

11.30, al TEATRE FORTUNY, concert 10 anys amb el
Pot Petit.

19.00 h, al TEATRE DE L’ORFEÓ REUSENC, representació d'Els pastorets: Belluguet i Bieló. Tot un clàssic per
a tots els públics. Preu socis i menors de 12 anys 5 €,
no socis 8 €.

17.30 h, al TEATRE FORTUNY, concert 10 anys amb
el Pot Petit. El Pot Petit celebra 20 anys plens
d’aventures, ritmes, rialles i cançons amb un concert
excepcional.

12.00 i 13.00 h, al CENTRE COMERCIAL EL PALLOL,
espectacle familiar Nadal a la carta, a càrrec de la
companyia Souldance.
17.30 h, al TEATRE FORTUNY, concert 10 anys amb
el Pot Petit.
18.00 h, al TEATRE BRAVIUM, espectacle musical Susto
o muerte, a càrrec de produccions Lucky & Luke.
19.00 h, al TEATRE DE L’ORFEÓ REUSENC, representació d'Els pastorets: Belluguet i Bieló. Tot un clàssic
per a tots els públics. Preu socis i menors de 12 anys
5 €, no socis 8 €.
19.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, festa del Caga Tió.

18.00 h, al CENTRE COMERCIAL EL PALLOL, master class
de Zumba a càrrec de Recchiadanza.

19.00 h, pels CARRERS DEL
CENTRE, espectacle d’animació
itinerant Hati a càrrec del Centre
de Titelles de Lleida.

19.30 h, al voltant de la 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.
20.00 h, a la SALA SANTA LLÚCIA, representació
d'El Poema de Nadal, a càrrec de Jordi Francesc,
amb la direcció de Francesc Cerro-Ferran.

19.30 h, al voltant de la 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.

dl 23
10.00 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers infantils per a
nens i nenes de 4 a 10 anys. Cal realitzar reserva
prèvia trucant al 977 010 670 o enviant un correu
electrònic a infoturisme@reus.cat. Preu 4 €.
11.00 h, al MERCAT DE MARXANTS, cercavila musical a l’entorn del Mercat Central amb la xaranga
Bandsonats.

HATHI

Centre Titelles de Lleida
Un gran elefant s’obre camí per la
ciutat. A pas ferm i solemne
recorrerà els carrers de Reus.

21 de desembre,
19.00 h

dm 24
10.00 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers infantils per a nens
i nenes de 4 a 10 anys, cal realitzar reserva prèvia
trucant al 977 010 670 o enviant un correu electrònic
a infoturisme@reus.cat. Preu 4 €.
23.00 h, al SANTUARI DE MISERICÒRDIA, representació d’El Cant de la Sibil·la. Cant d’origen medieval
que es cantava al sud d’Europa. Escrit en català i de
melodia gregoriana arcaica. Les sibil·les, que exercien
de pitonises, en aquest cas profetitza l’arribada del
Redemptor i del Judici Final.

dc 25

Nadal

12.00 h, a la PLAÇA DEL
MERCADAL, Festa del Tió
per a tots els infants.
Organitza: Patronat Sardanist
Sardanista.

dj 26

Sant Esteve

19.00 h, al TEATRE BARTRINA, representació d'El
Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra.
19.30 h, al voltant de la 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.

dv 27
10.00 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers infantils per a nens
i nenes de 4 a 10 anys. Cal realitzar reserva prèvia
trucant al 977 010 670 o enviant un correu electrònic
a infoturisme@reus.cat. Preu 4 €.

ds 28

Itinerant

De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM, Mercat
d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes.
10.00 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers infantils per a nens i
nenes de 4 a 10 anys. Cal realitzar reserva prèvia trucant
al 977 010 670 o enviant un correu electrònic a infoturisme@reus.cat. Preu 4 €.
12.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, actuació de dansa de
l’Escola de Dansa i Teatre del Centre de Lectura, amb una
suite del Trencanous.
12.00 h, des del CAMPANARET, cercavila del Ball dels
Dotze Mesos. Recorregut: carrer de Llovera, plaça de
Prim, carrer de Monterols, plaça del Mercadal, carrer Major,
plaça de Sant Pere, plaça d’Evarist Fàbregas, carrer de les
Galanes, plaça del Mercadal, carrer de Monterols, plaça de
Prim, carrer de Llovera i Campanaret.

11.00 h, al CASAL DE JOVES DE LA PALMA, NDL X
JOVES. Casal de Nadal per a joves de 12 a 18 anys.
Més informació a www.joventutreus.cat. Organitza:
Casal de Joves La Palma.
12.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, actuació de dansa de l’Escola de Dansa i Teatre del Centre de Lectura,
amb una suite del Trencanous.
De 15.00 a 21.00 h, a FIRA REUS (Edifici Tecnoparc),
Parc de Nadal de Reus. Més informació a
www.parcdenadal.cat i www.reusesport.cat.
Obert fins al dia 4 de gener.

20.00 h,, al TEATRE DE L’ORFEÓ REUSENC, Concert
de Nadal i Glossa, amb la participació de l’Orfeó
Reusenc, la coral infantil Els Somiadors, el Cor Jove
de l’Orfeó Reusenc, el cor l’Encís de l’Orfeó Reusenc i
glossa nadalenca de l’historiador Joan Navais Icart.
20.30 h, a CANAL REUS TV, emissió del sorteig dels
primers 4 premis de 600 € d’El Tomb de Reus Comprar
a Reus val per 2.

17.00 h, al CENTRE COMERCIAL EL PALLOL, banc de sang
Vine i dona el millor de tu.

19.00 h, pels CARRERS DEL
CENTRE, espectacle d’animació
itinerant La llebre i la tortuga, a
càrrec del Teatre Nu.
19.00 h, al TEATRE DE L’ORFEÓ REUSENC, representació
d’Els pastorets: Belluguet i Bieló. Tot un clàssic per a tots els
públics. Preu socis i menors de 12 anys 5 €, no socis 8 €.

LA LLEBRE I
LA TORTUGA
Teatre Nu

Història popular per fer-la viure als
carrers de la ciutat.

28 de desembre,
19.00 h

D’11.30 a 13.30 h, PELS CARRERS DEL CENTRE, cercavila dels Patges Reials per recollir les cartes dels
infants per als Reis de l’Orient.
12.00 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, salutació i llançada de caramels des del balcó de l’Ajuntament a
càrrec de l’Home dels Nassos.

19.30 h, al voltant de la 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.
21.00 h, al TEATRE FORTUNY, Gran Concert d’Any
Nou de Johann Strauss. Strauss Festival Orquestra i
Strauss Festival Ballet Ensemble.

dg 29
19.00 h, al TEATRE DE L’ORFEÓ REUSENC, representació d’Els pastorets: Belluguet i Bieló. Tot un clàssic per
a tots els públics. Preu socis i menors de 12 anys 5 €,
no socis 8 €.

dl 30
10.00 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers infantils per a nens
i nenes de 4 a 10 anys. Cal realitzar reserva prèvia
trucant al 977 010 670 o enviant un correu electrònic a
infoturisme@reus.cat. Preu 4 €.
11.00 h, al CASAL DE JOVES DE LA PALMA, NDL X
JOVES. Casal de Nadal per a joves de 12 a 18 anys. Més
informació a www.joventutreus.cat. Organitza: Casal
de Joves La Palma.

16.30 h, PELS CARRERS DE LA CIUTAT, Cursa de
Sant Silvestre. Més informació www.reusesport.cat

18.00 h, a la PLAÇA DEL DR. SABATER,
arribada dels Patges Reials i
benvinguda i salutació des del
balcó de la Casa Rull. Tot seguit,
cercavila pels carrers de la ciutat.
Els podeu localitzar a través de
l’app ReusCity.

dm 31
10.00 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers infantils per a nens
i nenes de 4 a 10 anys. Cal realitzar reserva prèvia
trucant al 977 010 670 o enviant un correu electrònic a
infoturisme@reus.cat. Preu 4 €.
10.00 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. Organita: Patronat Foc Nou i Colla
Gegantera de Reus.

De 23.30 a 1.30 h de la
matinada, a la PLAÇA DEL
MERCADAL, Hola 2020! amb els
DJ Florida y Hermoso.

2020
Cap d’Any

dj 2

10.00 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers infantils per a nens
i nenes de 4 a 10 anys. Cal realitzar reserva prèvia
trucant al 977 010 670 o enviant un correu electrònic a
infoturisme@reus.cat. Preu 4 €.
10.30 h, al MERCAT CENTRAL, Pinta’t la cara, activitat
infantil amb dues maquilladores que decoraran la
cara de nens i nenes.

De 17.00 a 20.00 h,
JARDÍ DE LA CASA RULL,
recollida de cartes. Els infants
podran donar les seves cartes als
emissaris reials dels Reis de
l’Orient.

dv 3
10.00 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers infantils per a nens
i nenes de 4 a 10 anys. Cal realitzar reserva prèvia
trucant al 977 010 670 o enviant un correu electrònic a
infoturisme@reus.cat. Preu 4 €.
10.30 h, al MERCAT DEL CARRILET, Pinta’t la cara, activitat infantil amb dues maquilladores que decoraran
la cara de nens i nenes.

12.00 h, al MERCAT CENTRAL, música gòspel amb

De 17.00 a 20.00 h, JARDÍ DE LA
actuació del cos Sons de Gòspel, a l’interior del mercat.
CASA RULL, recollida de cartes.
Els infants podran donar les seves D’11.00 a 13.00 i de 17.00 a
cartes als emissaris reials dels
20.00 h, JARDÍ DE LA CASA RULL,
Reis de l’Orient.
recollida de cartes. Els infants
podran donar les seves cartes
als emissaris reials dels Reis de
l’Orient.

dg 5

Reis Reus

17.30 h, al MERCAT CENTRAL, Art de fruita. Demostració d’Inés Príncep: com presentar la fruita de manera
original i atractiva.
20.30 h, a CANAL REUS TV, emissió del sorteig dels
primers 4 premis de 600 € d’El Tomb de Reus Comprar
a Reus val per 2.

ds 4
De 9.00 a 14.00 h, al PASSEIG DE PRIM, Mercat
d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes.
10.00 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers infantils per a nens
i nenes de 4 a 10 anys. Cal realitzar reserva prèvia
trucant al 977 010 670 o enviant un correu electrònic a
infoturisme@reus.cat. Preu 4 €.
11.00 h, al MERCAT DE MARXANTS, música gòspel al
mercat ambulant amb el cor Sons de Gòspel.

10.00 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers infantils per a nens
i nenes de 4 a 10 anys. Cal realitzar reserva prèvia
trucant al 977 010 670 o enviant un correu electrònic a
infoturisme@reus.cat. Preu 4 €.

16.30 h, a la PLAÇA D’ANTON
BORRELL, arribada dels Reis de
l’Orient. Els esperarem amb la
companyia de la Banda del Pare
Manyanet.

19.00 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
de 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, baixada pels carrers de Llovera i de
Monterols fins a la plaça del Mercadal. A l’Ajuntament,
Ses Majestats els Reis de l’Orient sortiran al balcó per
rebre les claus de la ciutat.
Segueix en directe la Cavalcada de Reis per l’antena de
Canal Reus TV o per streaming a www.canalreustv.cat.

Aquest
Nadal amb
avellana
de Reus

a la teva taula!
Dilluns, 9 de desembre,
Dia Mundial de l’Avellana.
11.00 h, i fins exhaurir existències, vine al GAUDÍ CENTRE
a recollir el teu pot d’avellana
DOP Reus.

Altres

Horaris especials visites Reus
Horaris especials Mercats

Plaça del Mercadal
Mercat de Nadal
Del 4 al 23 de desembre, de 10.00 a 21.00 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.

A carrers i places de la ciutat
Retaules Vivents
Els dies 21, 22, 26 i 28 de desembre a partir de les
19.30 h, al voltant de la prioral de Sant Pere i a la plaça
de les Peixateries Velles.
Representació de diverses escenes a l’entorn del
naixement i la infantesa del nen Jesús. Organitza:
Patronat Foc Nou.

Mercat d’Artesania

Del 6 de desembre al 6 de gener, a la plaça d’Evarist
Fàbregas (passeig comercial El Pallol). De 10.00 a 14.00
i de 16.30 a 21.00 h.

FIRES
Fira de robòtica
infantil CATBOT
FIRA REUS - 21 i 22 de desembre

Exposicions
Museu de Reus
Salvador Vilaseca

Raval de Santa Anna
- Exposició permanent d’arqueologia
- Exposició temporal “Negre sobre blanc”,
Horari: de dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00
i de 17.00 a 20.00 h.
El dia 7 de desembre, a les 12.00 h, es farà una visita
guiada, gratuïta, a l’exposició “Negre sobre blanc”. Cal fer
reserva prèvia al correu: museu@reuscultura.cat

Museu de Reus
Plaça de la Llibertat

- Exposicions permanents: "Ara toca festa", "Els retaules
gòtics de Pedrol Rius", "L'elixir daurat", "El retaule de la
Prioral" i "Reus i els seus artistes (1850-1939)".
- Exposicions temporals: “Coses de Reus”
Horari: de dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 h i de les
17.00 a les 20.00 h.
El dia 21 de desembre, a les 12.00 h, es farà una visita
guiada, gratuïta, a l’exposició “Coses de Reus”. Cal fer
reserva prèvia al correu: museu@reuscultura.cat

Dijous 5 de desembre
MERCAT CENTRAL. Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 14.30 i de 17.00 a 20.30 h
MERCAT DEL CARRILET. Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 14.00 i de 16.30 a 20.30 h
Dilluns 23 de desembre
MERCAT CENTRAL. Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 14.30 i de 17.00 a 20.30 h
MERCAT DEL CARRILET. Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 14.00 i de 16.30 a 20.30 h
Dimarts 24 de desembre
MERCAT CENTRAL. Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 15.00 h
MERCAT DEL CARRILET. Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 15.00 h
Dimarts 31 de desembre
MERCAT CENTRAL. Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 15.00 h
MERCAT DEL CARRILET. Horari especial de Nadal:
de 7.30 a 15.00 h

PONT 6 DE DESEMBRE, PERE MATA I CAMPANAR
Divendres, 6 de desembre: d'11.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 h.
Dissabte, 7 de desembre: d'11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h.
Diumenge, 8 de desembre: d'11.00 a 14.00 h.
ESTACIÓ ENOLÒGICA
Divendres, 6 de desembre: d'11.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 h
Dissabte, 7 de desembre: d'11.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00
hDiumenge, 8 de desembre: d'11.00 a 14.00 h.
Horaris habituals
PERE MATA
Dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 h.
Diumenges i festius d’11.00 a 14.00 h.
GAUDÍ CENTRE
De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h
Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h
CAMPANAR
Dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 h.
Diumenges i festius d’11.00 a 14.00 h.
ESTACIÓ ENOLÒGICA
Divendres i dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 h.
Diumenges i festius d’11.00 a 14.00 h.
RUTA DEL MODERNISME
Tots els dissabtes a les 11.30 h sortida des de l'Estació Enològica. Reserva prèvia a l'Oficina de Turisme 977 010 670.

Refugi de la Patacada

El dia 14 de desembre, a les 12.00 h, es farà una visita
guiada al refugi de la Patacada, cal fer reserva prèvia
al correu: museu@reuscultura.cat, el cost és de 3 €
l’entrada general i de 2 € la reduïda.

Biblioteca Xavier Amorós

Fins a l'1 de gener exposició: "Àngels Ollé: exposició
bibliogràfica".

DIES FESTIUS AMB OBERTURA
COMERCIAL 1, 6, 8, 1 5,

22 i 29 de desembre

PLAÇA DE LA LLIBERTAT

Pista de gel

Fins al 12 de gener
Del 29 de novembre al 20 de desembre
de 17.00 a 21.00 h i els festius d’11.00 a 14.30 i de 17.00 a 21.00 h
A partir del 21 de desembre d’11.00 a 14.30 h i de 16.00 a 21.00 h
24 i 31 de desembre de 16.00 a 20.00 h
5 de gener de 16.00 a 18.30 h
Preu: 7 €

Atraccions infantils
Fins al 12 de gener de 17.00 a 21.00 h
i els festius d’11.00 a 14.30 i de 17.00 a 21.00 h
A partir del 21 de desembre d’11.00 a 14.30 i de 16.00 a 21.00 h
24 i 31 de desembre de 16.00 a 20.00 h
5 de gener de 16.00 a 18.30 h

Visites al Pavelló
dels Distingits de
l’Institut Pere Mata

Nadal
Nadal
al Gaudí
Gaudí
al
Centre
Centre

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

Observem, escoltem i
toquem en família

El Nadal
més modernista

Visita familiar al Gaudí Centre on es descobriran els

Servei de ludoteca amb tallers infantils on es

un taller artístic relacionat amb l’obra de Gaudí.

personatges i trets més essencials de la vida de Gaudí
a través d’un joc d’empatia. La visita es finalitza amb

original de l’època.
Horaris de visita: dissabtes, d'11.00 a 14.00 i de 16.00
a 18.00 h; diumenges i festius d'11.00 a 14.00 h. Els dies
festius 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener l’Institut Pere
Mata romandrà tancat.
Preu: 5 euros entrada general, entrada reduïda, 4 euros.

realitzaran manualitats relacionades amb el Nadal,

Dia: 8 de desembre

Gaudí i el Modernisme.

Hora: 11.00 h, durada aproximada; 2 hores.

Obertura especial:

Preu: 4 euros per persona (adults i nens).

Del 6 al 9 de desembre l’Institut Pere Mata romandrà

Dies 27, 28, 29 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.

Edat recomanada: de 4 a 10 anys

Horaris: de 10.30 a 12.00, de 12.30 a 14.00,
de 16.00 a 17.30 i de 18.00 a 19.30 h.
Edat recomanada: de 4 a 10 anys
Preu: 4 euros
Capacitat màxima: 20 infants, limitat a un taller per dia i
infant, amb reserva prèvia al 977 010 670
o infoturisme@reus.cat.

Visites
al Gaudí Centre

Reserva prèvia a 977 010 670 o infoturisme@reus.cat.
Nombre màxim de participants 30 persones.

obert en horaris especials:
Els dies 6, 7 i 8, d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 h, i el
dia 9 d'11.00 a 14.00 h.
Preu: 5 euros entrada general, entrada reduïda, 4 euros.

Aprofita les vacances de Nadal per visitar aquest espai
interactiu. Descobriràs les claus de la vida i l’obra del

Amb motiu de la celebració del naixement i mort de

genial arquitecte Gaudí i t’aproparàs al patrimoni moder-

Lluís Domènech i Montaner, el dimecres 27 de desembre

nista de la ciutat de Reus.

l’Institut Pere Mata obrirà les seves portes de 11.00 a 14.00
i de 16.00 a 18.00 h. Preu: gratuït. Visita audioguiada i

Horaris de visita: de dilluns a dissabte, de 10.00 a

segons disponibilitat.

14.00 i de 16.00 a 19.00 h; els diumenges i festius, de
10.00 a 14.00 h. Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de
gener el Gaudí Centre romandrà tancat.
Preu: 9 euros entrada general, entrada reduïda: 5 euros
Durant la campanya de Nadal (del 23 de novembre al 5 de
gener) l’Oficina de Turisme romandrà oberta de dilluns a
dissabte fins a les 20.00 h i diumenges i festius d’obertura comercial de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h.

Campanar
Visita el campanar de la prioral de Sant Pere
Horaris de visita: dissabtes, d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 h; i diumenges i festius d’11.00 a 14.00 h.
Els dies festius 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener el campanar romandrà tancat.
Preu: 2 euros entrada general, entrada reduïda, 1 euro.
Del 5 al 10 de desembre, el campanar romandrà obert en horaris especials:
Els dies 6, 7 i 8 d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 h i el dia 9, d'11.00 a 14.00 h.
Preu: 2 euros entrada general, entrada reduïda, 1 euro.

Per Nadal

Aquest Nadal, comprar als Mercats de Reus té premi
i volem que tots els nostres clients tinguin un regal.

Mercats

de

Amb les vostres compres al Mercat Central, al Mercat
del Carrilet i als Marxants de Reus podeu guanyar:

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

@mercatsdereus
mercatsdereus.cat

Reus

Més de 800 jocs
en català

Tota la informació a cpnl.cat/jocs

Abacus

Juguettos

Raval de Santa Anna, 48

Galatea Llibres
C. de Jesús, 3

Joguines Segú
C. de Llovera, 29

Joguines Somnis

I tu,
jugues en
català?

Av. de Prat de la Riba, 6

Llibreria Gaudí
C. de la Galera, 12

Tomàs Barberà
Pl. del Mercadal, 1

Passeig Comercial El Pallol
I per Internet a

www.productesdelaterra.cat

www.cpnl.cat/reus - reus@cpnl.cat

Aquest
Aquest Nadal
Nadal

el
el raval
raval de
de Santa
Santa Anna
Anna
es
es converteix
converteix
en
en un
un passeig
passeig comercial
comercial

El raval de Santa Anna, només per a vianants del 29 de novembre al 29 de febrer.
Divendres, dissabtes, festius d’obertura comercial i vigílies de festius d’11 a 21 hores.

ReusPromoció
www.reus.cat
#ReusEsNadal

Organitza

Patrocina

DL: T 1433-2019

Col·labora

La Ciutat a les
teves mans
Descarrega’t l’App

