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Torna a ser Nadal, i torna l’experiència de
viure les festes a la ciutat amb tota la
intensitat que ens proposa la programació
d’activitats d’enguany, una programació
àmplia i variada amb què la màgia d’aquestes
dies es fa ben visible a tot arreu. La ciutat
sencera es torna a omplir amb la màgia de
Nadal, amb aquest sentiment compartit
que dona als escenaris quotidians una
imatge diferent i engrescadora, emmarcada
pels llums que engalanen els carrers i
les places, amb la voluntat d’aprofitar
aquests escenaris compartits per projectar
els bons propòsits per a l’any vinent.

Un any més torna el Nadal i amb ell les
dates d’acolliment i de germanor; les bones
intencions que tots tenim afloren aquests
dies. Les volem compartir amb vosaltres i amb
totes les persones que, atrets pel bon fer dels
nostres comerços, i establiments de tota mena
arriben a Reus a gaudir d’aquestes dates.

La plaça del Mercadal tornarà a ser el
centre emblemàtic de l’expressió nadalenca,
però la màgia i el referent de Gaudí que
identifica el Nadal reusenc es fan ben
presents a tots els racons de la ciutat.
L’espectacle inaugural, les instal·lacions
de les places de la Llibertat, de Prim i del
Gegant Indi, el conte de Nadal amb el petit
Antoni Gaudí, els espectacles itinerants,
els mercats a l’aire lliure i les diferents
propostes d’esdeveniments que formen
part de la programació donen forma a una
agenda d’activitats on les persones, petites
i grans, són les autèntiques protagonistes.
Des d’aquestes pàgines vull convidarvos a totes i a tots molt especialment
a viure aquests dies intensos, a Gaudir
del Nadal amb majúscules, i fer-vos
arribar els meus millors desitjos per a
aquests dies i per a l’Any Nou 2023.
Bones Festes!

A la Regidoria de Promoció de Ciutat fa
mesos que abocats a buscar els llums
més càlids i alhora vistosos, els millors
muntatges per aconseguir la “selfie” més
original, els personatges més màgics i
tendres, les millors actuacions i activitats
per embolcallar la ciutat amb una empremta
que gaudim petits i grans. Sortir al carrer
es convertirà en una experiència immersiva i
plena de sorpreses, una emoció que convidarà
a passejar i a gaudir dels nostres carrers i
dels millors aparadors. Tota una experiència
que ningú es pot perdre.
Reus es vesteix de llum per celebrar les
festes més brillants que hem viscut mai. Ens
acompanyaran el Geni del Nadal i els petits
follets nadalencs que tombaran pels nostres
carrers i places. No hi faltarà el nen Gaudí
amb la seva tendra genialitat. Tots plegats
repartiran l’encís, l’optimisme i el compromís
d’aquestes dates entre la ciutadania i les
persones que ens visitin.
En definitiva una campanya de Nadal a
l’alçada d’una ciutat que gràcies al treball
de generacions ha sabut fer-se un nom i una
marca de qualitat. Gràcies, un cop més, per
ajudar-nos a fer que aquesta sigui la millor
ciutat del món. Us desitjo de tot cor, que el
pròxim 2023 sigui un bon any per a tothom!
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A les 10 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.
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A partir de les 18.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, espectacle musical que donarà pas a

L’encesa dels
llums de Nadal
de la ciutat
A les 19 h, l’alcalde de la ciutat, acompanyat pel
Geni del Nadal, encendran l´arbre de llum que
donarà tret de sortida a la campanya de Nadal.
A partir de les 18.30 h, al PASSEIG COMERCIAL
EL PALLOL, concert de Nadal a càrrec del grup
de música MOIRA, acte que donarà pas a
l’encesa dels llums de Nadal a les 19 h.
A les 19.30 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Flash
Mob a càrrec de l’Escola de Dansa del Centre
de Lectura.

A les 20.30 h, al TEATRE FORTUNY, concert
de piano Una vetllada amb Rakhmàninov, de
l’Orquestra Simfònica del Conservatori Superior de Castelló. Organitza: Consorci Teatre
Fortuny.
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A les 11 h, al TEATRE FORTUNY,

El suplement, 35 anys – La Gira.
Organitza: Catalunya Ràdio.
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A les 12 h a l’ESTACIÓ ENOLÒGICA, visita amb Maridatge. Per informació i compra d’entrades a:
www.ticket.reusturisme.cat

A les 18 h al GAUDÍ CENTRE, Scape Room
Takeshi Nazo, activitat per a públic gene-

Durant tot el dia,
OBERTURA COMERCIAL
dels establiments
comercials de la ciutat.

ral , familiar i juvenil. Cal reserva prèvia.
A les 20 h SALA SANTA LLÚCIA, Amelie Produccions presenta Cecília, versió lliure d’aigües encantades de Joan Puig i Ferreter.
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A les 20.30 h, al TEATRE FORTUNY, concert
de l’Original Soundtrack Orquestra,
Amors impossibles; homenatge a Sondheim i
Guinovart. Organitza: Associació de Concerts
de Reus.
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A les 20.30 h, al TEATRE FORTUNY, Immunitat de Jordi Casanovas amb Òscar Muñoz,
Mercè Pons, Javier Beltrán, Vicenta Ndongo,
Anna Perelló i Boja Espinosa. Organitza: Consorci Teatre Fortuny.

Pista
de gel
DEL

25

NOVEMBRE
2022

AL

8

A PLAÇA DE LA LLIBERTAT

GENER
2023

Labertint
de llum
DEL

25

NOVEMBRE
2022

AL

8

GENER
2023
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A PLAÇA DE LA LLIBERTAT
TOTS ELS DIES A LES 18 H, 19 H, 20 H I 21 H,
ESPECTACLE DE LLUM I SO DE 10 MINUTS DE DURADA.

PER
NADAL,
M E R C AT S
de R E U S
Compra als Mercats de Reus i guanya
xecs de compra, lots d’estris de cuina
i bosses reutilitzables
HORARIS DE NADAL 2022 DELS MERCATS DE REUS

Horari habitual:

I per Nadal també obrim:

· Dilluns, dimarts, dimecres
i dissabte de 8 a 15:30 h
· Dijous i divendres de 8 a 20 h

· Els dies 24 i 31 de desembre,
de 8 a 15:30 h
· El dia 5 de gener,
de 8 a 15:30 h

· De dilluns a dijous i
dissabtes de 7:30 a 14 h
· Divendres de 7:30 a 14 h
i de 17 a 20:30 h

· Els dies 24 i 31 de desembre,
de 7:30 a 15 h
· El dia 5 de gener,
de 7:30 a 14 h

· Dilluns i dissabtes de 9 a 14 h
al voltant del Mercat Central
· Dimecres de 9 a 14 h al voltant
del Mercat del Carrilet
MERCAT D’ANTIQUARIS,
BROCANTERS I
COL·LECCIONISTES

· Dissabtes de 9 a 14 h als passejos
Prim i Sunyer

@mercatsdereus
mercatsdereus.cat
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A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA,
contes la Cotorra m’ha dit... Uiii l’hivern.
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Durant tot el dia, al PASSEIG COMERCIAL EL
PALLOL, Fira d’Alimentació Urbana
“Aixopluc”.
A les 11 h, al MERCAT CENTRAL, actuació dels
cors de l’escola Prat de la Riba: la coral
ATRAPASONS i la coral BUFANOTES. A l’interior
del mercat.
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Obertura ESPECIAL PONT DE DESEMBRE fins l’
11 de desembre del Gaudí Centre, Pavelló

6 Institut Pere Mata, Estació Enològica, Campanar i Església de Sant Pere.
Per informació i compra d’entrades a:
www.ticket.reusturisme.cat
De 10.30 a 14 h i de 16.30 a 21 h, al passeig
comercial EL PALLOL, Fira d’artesania.

ITINERANT

De les 17.30 h a les 19 h, al MERCAT CENTRAL,
“Al Mercat s’aprofita tot”: taller de reciclatge d’envasos del mercat amb la tècnica decorativa découpage, a càrrec de Susana Pérez,
de la Polleria Cantonada 108. Per a totes les
edats i amb un detall per als assistents.
A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS,
Club de Lectura Blau amb el llibre Feliu, el
rei de les ovelles d’en Oliver Tallec.
A les 18 h, al CENTRE CÍVIC MESTRAL, Gabriel
Ferrater i les fases de l’amor a càrrec de
Marina Mallafrè. Organitzat per les Biblioteques
Municipals.

A les 20.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE,

concert de Nadal amb l’Escolania de
Montserrat. Organitzat per l’Associació de
Concerts de Reus.

Rum Rum...
Trasto Karts
Actuació itinerant a càrrec
de la companyia Xip Xap

DISSABTE
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18.30 h

Aquest Nadal

viatja amb la Unió de Botiguers de Reus

Per Nadal comprar als
establiments associats
a la Unió de Botiguers de Reus

té Premi

Participa i guanya

un viatje mític per a 2 persones

Reus Paris Londres

sorteig i condicions
ubr.cat

amb la col·laboració de:

ITINERANT

Fades de llum
Actuació itinerant a càrrec
de la companyia CircoUp

DIMARTS

6

18.30 h
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A les 11 h, al GAUDÍ CENTRE, Descobrim
l’Antoni. Del geni a la persona, activitat
familiar dinamitzada, edat recomanada de 6
a 12 anys. Cal reserva prèvia.
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Durant tot el dia, Dia Mundial de l’avellana.
A les 11 h, al MERCAT CENTRAL, “Menú per
un àpat de festa amb plats de carn”:
proposta de cuina amb Maria Teresa Llauradó,
La Mussara Food. A l’interior del mercat.
A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA,
Club de lectura Blau. Feliu Rei de les Ovelles d’en Oliver Tallec.
Durant els dies 6 i 8,
OBERTURA COMERCIAL
dels establiments
comercials de la ciutat.

Universe
Actuació itinerant a càrrec
de la companyia El Carromato

DIJOUS
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18.30 h

A les 18 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS,
Club Astronautes del Curiosity. L’Astronomia!
A les 20.30 h, al TEATRE FORTUNY, concert
de la Cobla Reus Jove i la Banda Unió Musical
de Tarragona «Simbiosi musical». Organitza:
Associació de Concerts de Reus.
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A les 11 h, al GAUDÍ CENTRE, Descobrim
Gaudí. Del geni a la persona, activitat
per a públic general. Cal reserva prèvia.
A les 11 h, al MERCAT DEL CARRILET, “Menú

per un àpat de festa amb plats de
peix”: proposta de cuina amb Maria Teresa
Llauradó, La Mussara Food. A l’interior del
mercat.

A les 20 h i a les 21 h, al GAUDÍ CENTRE, Visita
teatralitzada. “Només el temps ho dirà”
per donar a conèixer la figura d’Antoni Gaudí
a través dels ulls de tres personatges que
ens explicaran trets importants de la trajectòria d’Antoni Gaudí. Cal reserva prèvia,
entrada gratuïta.
A les 20.30 h, al TEATRE FORTUNY, Joan Dausà, Ho tenim tot. Organitza: Festival Accents.
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Durant tot el dia,
OBERTURA COMERCIAL
dels establiments
comercials de la ciutat.
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A les 11 h, al GAUDÍ CENTRE, visita dinamitzada «Petits Grans Genis: Observem,
escoltem i toquem en família». Edat recomanada de 4 a 12 anys. Cal reserva previa.
A les 12 h, a l’ESTACIÓ ENOLÒGICA, visita
amb Maridatge. Per informació i compra
d’entrades a: www.ticket.reusturisme.cat

A les 11 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS,
Club Formiguer amb Capseta de Música.
El Blanc del Nadal.

ITINERANT

Photografiers
Actuació itinerant a càrrec
de la companyia La Tal

DISSABTE
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18.30 h

MERCAT
de Nadal
A la plaça del Mercadal

De l’1 al 22 de desembre
De 10 A 21 h

Carrusel
A la plaça del Prim

Del 25 de novembre
al 21 de desembre
De dilluns a divendres de 17 a 20.30 h
Dissabtes, diumenges i festius
d’11 a 14 h i de 16.30 a 21 h
Del 22 de desembre
al 8 de gener
D’11 a 14 h i de 16.30 a 21 h

ATRACCIONS
Infantils
A la plaça de la Llibertat

Fins al 8 de gener
D’11 a 14.30 h i de 17 a 21 h
5 de gener
De 16 a 18.30 h

MERCAT
d’ Artesania
A plaça d’Evarist Fàbregas

De l’1 de desembre
al 5 de gener
De 10 A 21 h
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Durant tot el dia, al PASSEIG COMERCIAL EL
PALLOL, Fira d’alimentació “Del Camp a
la Ciutat”.
A les 15 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS
celebrem el Nadal amb l’escola General Prim.
Recital de poemes i cançons a càrrec
dels seus alumnes dins el projecte Vincles.
De 17 a 19 h a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA,
curs d’escriptura creativa amb Anna Sentís a càrrec del Casal de Joves «La Palma».
A les 18.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Club «Llegir el teatre» L’ oreneta de
Guillem Clua. Ens en parlarà la Rosa Mateu,
Assessora artística del Teatre Bartrina. Sessió oberta a tothom.
A les 20.30 h, al TEATRE FORTUNY, Julius Caesar, Cicle Grans Mestres. Organitza: Consorci
Teatre Fortuny.
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A les 15 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS.
celebrem el Nadal amb l’escola General Prim.
Recital de poemes i cançons a càrrec
dels seus alumnes dins el projecte Vincles.
A les 18.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS,
Bum-bum. La Marató per la salut cardiovascular. Sessió divulgativa Marató de TV3.
A partir de les 18 h, PELS CARRERS DEL CENTRE DE LA CIUTAT, cantada de nadales, a
càrrec l’Escola de Música del Centre de Lectura. Corals i conjunt instrumental.
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A les 15 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS,
celebrem el Nadal amb l’escola General Prim.
Recital de poemes i cançons a càrrec
dels seus alumnes dins el projecte Vincles.
A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS,
contes A Cau d’Orella Contes Solidaris.
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A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA,
contes La Cotorra m’ha dit Contes solidaris
A les 18 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS,
Sala Infantil. Club de lectura Vermell Jo
vaig amb mi de la Raquel Dáz Reguera.
A les 18.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, a la Sala Annexa Club Apunt de música:
Marcel Ortega Martí. Concert de Nadal de
la JOIC.
A partir de les 18.30 h, PELS CARRERS DEL
CENTRE DE LA CIUTAT, cantada de nadales,
a càrrec de la Coral de l’Escola Isabel Besora.
A les 18.30 h a la PLAÇA EVARIST FÀBREGAS,
a les 19 h a la PLAÇA DEL MERCADAL i a les
19.30 h a la PLAÇA DEL PRIM.

DV
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A les 11 h, al MERCAT DEL CARRILET, actuació
del cor ALBERICHOR, de l’Escola Dr. Alberich
i Casas, a l’interior del mercat.
A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA,
Club de Ficció digital. Hidden Folks i els
llibres de cerca i troba!!
A les 19 h, a la BIBLIOTECA XAVIER ANGUERA,
Gala de lliurament del premi literari «Diré
el que em fuig» i els premis per a joves escriptors d’Òmnium Baix Camp.

Els Follets
fan un Tomb
de Nadal
Actuació itinerant a càrrec
de La Suite Produccions

DIVENDRES
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18.30 h

LUDOTECA

GEN IAL
AL GAUDÍ CENTRE

Per aquest Nadal us hem preparat uns tallers molt
genials! on mentre us ho passeu genial aprendreu
molt d’en Gaudí i la seva arquitectura.
Aquests tallers, que a més a més, us permetran
conèixer cada dia una maqueta del Gaudí Centre
relacionada amb el taller que us està esperant!

Afanyeu-vos, que us
estarem esperant!
DESEMBRE → 23, 24, 27, 28, 29, 30
GENER → 2, 3 i 4
Horari dels tallers: 10h, 12h i 17h.

31 de desembre — 5 de gener.
Horari dels tallers: 10h i 12h.

TOTS ELS TALLERS TINDRAN UNA DURADA D’1.30H
ADREÇAT A NENS I NENES DE 4 A 12 ANYS.

gaudícentrereus

El plat gaudinià de Nadal
Inspirats en els elements vegetals que Gaudí va utilitzar en
la construcció de la Casa Vicenç, utilitzarem la tècnica
de modelatge i l’estampació amb fang per crear el nostre plat
decorat per la taula de Nadal. Una peça única i molt especial.
No en teniu moltes ganes?

Una bola de neu del Campanar Inspirador
Si us agraden les boles de neu de Nadal, per què no veniu al Gaudí
Centre i en fem una de ben bonica? El campanar de Reus, que va
servir d’inspiració a l’Antoni Gaudí per fer les escales de les torres
campanars de la Sagrada Família, serà el nostre protagonista.
La maqueta de guix blanc que tenim exposada ens permetrà
conèixer una mica més la història d’aquest important temple.

Una joia pel teu arbre de Nadal
Les joies aconsegueixen gran protagonisme en el Modernisme. Libèl·lules,
nimfes, flors, fulles, papallones, paons i tot tipus de formes inspirades en la
natura, van ser els motius que van donar forma i color a aquest moviment
artístic. Abans de començar el taller, davant de les maquetes de la Casa
Batlló i del Palau Güell, parlarem de com vivia la burgesia, de la moda i dels
artistes i artesans que van fer possible aquest univers ple de fantasia i luxe.
En acabar, nosaltres farem una joia molt especial, una joia que
lluirà al nostre arbre de Nadal.

Els Sols de Gaudí
El Nadal té lloc durant el solstici d’hivern i el sol és un
dels elements cabdals en l’obra de Gaudí, per la llum, pels colors, per la
força, pel seu simbolisme... Començarem davant de la maqueta del Parc Güell
per parlar del parc, del sol i dels grans medallons fets amb trencadissos
presents a la sala hipòstila que representen els sols de les 4 estacions.
A partir d’aquí, cada infant realitzarà el seu sol a partir d’un collage
fet amb papers de colors i que ens pot servir per a les nostres
decoracions nadalenques.

Més informació: Gaudí Centre Reus, Pl. Mercadal, 3. Telf: 977 010 670
Entrades: ticket.reusturisme.cat

ITINERAN

Petit Lilo

T

Actuació itinerant a càrrec
de la companyia Actua Productions
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A les 11 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA,
Club Niu de lletres amb Capseta de música. El Blanc del Nadal.
De 17.30 a 20 h, a la planta baixa del passeig
comercial EL PALLOL, entrega de cartes al
Pare Noel.
A les 18 h, al TEATRE FORTUNY, Adéu, Paf
Falsterbo «Amic Paf: fins aquí hem arribat. El viatge ha estat meravellós i segur que
sempre tindràs un nen que vulgui jugar amb
tu». Organitza: Consorci Teatre Fortuny.
A partir de les 18 h, des de la PLAÇA DEL
DOCTOR SABATER (GEGANT INDI), cercavila de
la Banda Verge de Misericòrdia de Reus. Commemoració del seu 60 aniversari.
A les 18.30 h nadales DAVANT DE L’AJUNTAMENT.
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Durant tot el dia,
OBERTURA COMERCIAL
dels establiments
comercials de la ciutat.

A les 11 h, al GAUDÍ CENTRE, activitat per a
públic general, Descobrim Gaudí. Del
geni a la persona. Cal reserva prèvia.
A partir de les 12 h, a la PLAÇA DEL BALUARD,
ballada de Sardanes. Diada del soci del
Patronat Sardanista.
De 17.30 a 20 h, a la planta baixa del PASSEIG
COMERCIAL EL PALLOL, entrega de cartes al
Pare Noel.
A partir dels 18 h, pels CARRERS DEL CENTRE,
cercavila musical a càrrec de la Banda
Rosa de Reus.

DL
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A les 10.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA,
celebrem el Nadal amb l’escola Rosa Sensat.
Recital de poemes i cançons a càrrec
dels seus alumnes.

Per Nadal,
jocs en català
Abacus

Raval de Santa Anna, 48
Galatea Llibres

C. de Jesús, 3
Joguines Segú

C. de Llovera, 29
Joguines Somnis

Passeig Comercial El Pallol
Juguettos

Av. de Prat de la Riba, 6

Llibreria Domingo

C. Major, 15
Llibreria Gaudí

C. de la Galera, 12
Papereria-Llibreria
Passeig de Misericòrdia

Pg. de Misericòrdia, 18
Tomàs Barberà

Pl. del Mercadal, 1
I per Internet a

www.productesdelaterra.cat

Totjoc.cat
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A les 10.30 h, al PASSEIG COMERCIAL EL PALLOL,
acte d’entrega de joguines a la Creu Roja.
A les 18.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, a la Sala Annexa. Club lectura B: La
Presa de Kenzaburo Oé.
A les 20.30 h, al TEATRE FORTUNY, La pobra
gent, Cicle Grans Mestres.
Organitza: Consorci Teatre Fortuny
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Al voltant de les 10 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.
A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS,
contes A Cau d’orella....Que ve el Nadal.
A les 18 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA,
Club de lectura Vermell La Nit després de
Nadal de James Stevenson.

A les 18.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS,
Club anglès: Bad magic de A.M. Stirling.
A les 18.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS, Club de lectura A: Una Dolça cançó
de Leila Slimani.
A les 18.30 h, al PASSEIG COMERCIAL EL
PALLOL, actuació musical a càrrec de Bestebat Batukada.
A partir de les 19 h, PELS CARRERS DEL CENTRE DE LA CIUTAT, cantada de nadales, a
càrrec l’Escola de Música del Centre de Lectura. Orquestra de corda.
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A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA,
contes La Cotorra m’ha dit Que ve el Nadal.
De 17.30 a 20 h, a la planta baixa del passeig
comercial EL PALLOL, entrega de cartes al
Pare Noel.
A partir de les 18 h, PELS CARRERS DEL CENTRE, nadales al carrer, a càrrec dels alumnes de la coral infantil de l’Orfeó Reusenc Els
Sommiadors, acompanyats pels alumnes de
gralla i timbal.

DV
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A les 10 h, 12 h i 17 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers de motius Nadalencs relacionats
amb Gaudí i el Modernisme. Adreçat a nenes i
nens de 4 a 12 anys. Cal reserva prèvia.
De 17.30 a 20 h, a la plata baixa del passeig
comercial EL PALLOL, entrega de cartes al
Pare Noel.
A les 18 h, al GAUDÍ CENTRE, Scape Room
Takeshi Nazo, activitat per a públic general, familiar i juvenil. Cal reserva prèvia.

RETAULES
vivents
Al voltant de les Peixateries
Velles i Fossar Vell

Dies 22, 23, 25 i 26
de desembre a les 20 h

Els Follets
fan un Tomb
de Nadal
Actuació itinerant a càrrec
de La Suite Produccions

DIVENDRES

23
18.30 h

DS
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A les 10 h, 12 h i 17 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers de motius Nadalencs relacionats
amb Gaudí i el Modernisme. Adreçat a nenes i
nens de 4 a 12 anys. Cal reserva prèvia.

DG

Parc de Nadal
de Reus
A l’edifici de Fira Reus al Tecnoparc

Del 27 de desembre de 2022
al 4 de gener de 2023
de les 15 h a les 21 h, excepte el dia 31
de desembre que romandrà tancat.

25

A partir de les 12 h, a la PLAÇA DEL MERCADAL, Festa del Tió per a tots els infants.
Organitza: Patronat Sardanista.

ITINERANT

DT

27

D’11 a 14 h i de 16 a 18 h, al PAVELLÓ DELS
DISTINGITS DE L’INSTITUT PERE MATA, jornada de portes obertes. Visita audioguiada i
segons disponibilitat d’audioguies.
Entrada gratuïta, es requereix tiquet d’invitació a: www.ticket.reusturisme.cat

Flamingos
de colors
Actuació itinerant a càrrec
de la companyia Circo-Up

DIMARTS

27
18.30 h

A les 10 h, 12 h i 17 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers de motius Nadalencs relacionats
amb Gaudí i el Modernisme. Adreçat a nenes i
nens de 4 a 12 anys. Cal reserva prèvia.
A les 18.30 h, al GAUDÍ CENTRE, Visita te-

atralitzada. “Gaudí. Només el temps
ho dirà” per donar a conèixer la figura
d’Antoni Gaudí a través dels ulls de tres personatges que ens explicaran trets importants de la trajectòria d’Antoni Gaudí. Cal
reserva prèvia, entrada gratuïta.

Aliens

ITINERANT

Actuació itinerant a càrrec
de la companyia Creàtics

DIJOUS

29
18.30 h

DC
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DJ
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A les 10 h, 12 h i 17 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers de motius Nadalencs relacionats
amb Gaudí i el Modernisme. Adreçat a nenes i
nens de 4 a 12 anys. Cal reserva prèvia.

A les 10 h, 12 h i 17 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers de motius Nadalencs relacionats
amb Gaudí i el Modernisme. Adreçat a nenes i
nens de 4 a 12 anys. Cal reserva prèvia.

A les 17.30 h, a la BIBLIOTECA XAVIER ANGUERA, a la Sala Infantil Contes a Cau d’orella. Col·lecció Emocions de Butxaca: El desig i
l’esperança amb la Col·laboració de la Regidoria de Salut i Ciutadania i el COP.

DV

A les 18.30 h, al GAUDÍ CENTRE, Visita teatralitzada. “Gaudí. Només el temps ho
dirà” per donar a conèixer la figura d’Antoni
Gaudí a través dels ulls de tres personatges
que ens explicaran trets importants de la
trajectòria d’Antoni Gaudí. Cal reserva prèvia,
entrada gratuïta.

30

A les 10 h, 12 h i 17 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers de motius Nadalencs relacionats
amb Gaudí i el Modernisme. Adreçat a nenes i
nens de 4 a 12 anys. Cal reserva prèvia.
A les 18 h, a la PLAÇA DEL DOCTOR SABATER i
des del BALCÓ DE LA CASA RULL, arribada
i benvinguda dels Patges Reials. En bigues
romanes recorreran els carrers de la ciutat.
A les 20.30 h, al TEATRE FORTUNY, concert
d’any nou. Valsos i danses a càrrec de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat. Organitza: Consorci Teatre Fortuny.

DS
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A les 10 h, 12 h i 17 h, al GAUDÍ CENTRE,
tallers de motius Nadalencs relacionats
amb Gaudí i el Modernisme. Adreçat a nenes i
nens de 4 a 12 anys. Cal reserva prèvia.
Al matí, pels CARRERS DE LA CIUTAT, arribada i cercavila de l’Home dels Nassos.
A les 12 h, salutació i llançada de caramels des del balcó de l’Ajuntament.
Organitza: Patronat Foc Nou i Colla Gegantera
de Reus.
A les 12 h, des del CAMPANARET I PEL CENTRE
DE LA CIUTAT, cercavila del Ball dels Dot-

ze Mesos.

F E S TA D E
C A P D ’A N Y

Dj Florida i
Hermoso
A la plaça del Mercadal, Hola 2023!
vine a despedir amb nosaltres el 2022

DISSABTE

31

23.30 - 01.00 h

A les 12 h, al GAUDÍ CENTRE, Visita teatralitzada. “Gaudí. Només el temps ho
dirà” per donar a conèixer la figura d’Antoni
Gaudí a través dels ulls de tres personatges
que ens explicaran trets importants de la
trajectòria d’Antoni Gaudí. Cal reserva prèvia,
entrada gratuïta.
A partir de les 16.30 h, pels carrers de la
ciutat, cursa Sant Silvestre.

GENER
DL
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De 9 a 20.30 h, a LA PALMA,

Recollida de cartes
A CÀRREC DELS EMISSARIS
REIALS DELS REIS D’ORIENT.

A les 10 h, 12 h i 17 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers de motius Nadalencs relacionats
amb Gaudí i el Modernisme. Adreçat a nenes i
nens de 4 a 12 anys. Cal reserva prèvia.
A les 18.30 h, al GAUDÍ CENTRE, Visita teatralitzada. “Gaudí. Només el temps ho
dirà” per donar a conèixer la figura d’Antoni
Gaudí a través dels ulls de tres personatges
que ens explicaran trets importants de la
trajectòria d’Antoni Gaudí. Cal reserva prèvia,
entrada gratuïta.
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De 9 a 20.30 h, a LA PALMA,

Recollida de cartes
A CÀRREC DELS EMISSARIS
REIALS DELS REIS D’ORIENT.

A les 10 h, 12 h i 17 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers de motius Nadalencs relacionats
amb Gaudí i el Modernisme. Adreçat a nenes i
nens de 4 a 12 anys. Cal reserva prèvia.
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De 9 a 20.30 h, a LA PALMA,

Recollida de cartes
A CÀRREC DELS EMISSARIS
REIALS DELS REIS D’ORIENT.

A les 10 h, 12 h i 17 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers de motius Nadalencs relacionats
amb Gaudí i el Modernisme. Adreçat a nenes i
nens de 4 a 12 anys. Cal reserva prèvia.
De 10 a 12 h, al MERCAT DEL CARRILET, «Pinta’t la cara»: dues maquilladores decoraran
la cara de nens i nenes amb elements nadalencs, amb Always MakeUp.
A les 20.30 h, al TEATRE FORTUNY, concert
d’any nou a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès. Organitza: Associació de Concerts de Reus

DJ
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De 10 a 12 h, al MERCAT CENTRAL, «Pinta’t
la cara»: dues maquilladores decoraran
la cara de nens i nenes amb elements nadalencs, amb Always MakeUp.
A les 10 h, 12 h i 17 h, al GAUDÍ CENTRE, tallers de motius Nadalencs relacionats
amb Gaudí i el Modernisme. Adreçat a nenes i
nens de 4 a 12 anys. Cal reserva prèvia.

A les 16.30 h, a la PLAÇA D’ANTON BORRELL,
ARRIBADA DE

Ses Majestats els
Reis d’Orient
A les 18.30 h, des del CAPDAMUNT DEL CARRER AMPLE

Inici de
la Cavalcada

de Ses Majestats els Reig d’Orient,
encapçalada per l’estel, que la guiarà.
En arribar a l’Ajuntament, Ses Majestats sortiran al balcó per rebre les claus de la ciutat.

El Nadal més
Modernista
Visites al Gaudí Centre,
Institut Pere Mata, Campanar
i Estació Enològica.
Aprofita les vacances de Nadal per visitar
diferents espais emblemàtics de la ciutat.
Descobriràs les claus de la vida i l’obra del
genial arquitecte Gaudí i t’aproparàs al
patrimoni modernista de la ciutat de Reus.
Tots els equipaments romandran
oberts durant aquestes festes en
els seus horaris habituals.
Per horaris, informació i compra d’entrades a:
www.ticket.reusturisme.cat

Joc Digital
Aprofita aquest dies de vacances per
descobrir la ciutat de Reus d’una manera
diferent, superant reptes, amb família,
amics, sol o com més us agradi.
Activitat gratuïta per a tots els públics.

registra' t
a www.jocdigital.reusturisme.cat
i comença a

jugar!
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REUS

TORNA
LA MÀGIA DE

NADAL

Vine a portar la teva
carta al Pare Noel!

Us espera a el Pallol els dies
17, 18, 22 i 23 de desembre
de 17.30h a 20.00h.

EL CONTE DE

Nadal

Aconsegueix el teu
conte del Nadal de Reus
ELS DISSABTES DE DESEMBRE A LA TARDA

3 10

17 24

A LA CASETA DELS FOLLETS (PLAÇA DE LA LLIBERTAT)

I COMPLETA

el conte del Nadal
amb els cromos
dels follets
I a més, recull el teu regal
de Nadal al Gaudi Centre!
Gaudí Centre Reus, Pl. Mercadal, 3 · Tel. 977 010 670

ORGANITZA

COL·LABORA

DL T 1265-2022
IL·LUSTRACIONS: ALBERT ASENSIO · DISSENY GRÀFIC:

