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El pròxim 18 de maig, com cada any, se celebra el Dia Internacional dels Museus. És la gran festa del patrimoni! El lema per
a reflexionar proposat per l’ICOM és “El poder dels museus”.
Deixar un món millor a les generacions futures és un deure, i
els museus hi tenen un paper rellevant pel seu PODER de sensibilitzar la comunitat local del seu passat i present amb l’objectiu de construir un futur innovador i més sostenible, i seguir
construint comunitat a través de l’educació.
Entre les activitats que el Museu de Reus ha preparat, volem
posar en relleu els treballs que es porten a terme dins el programa RE_ORG, del qual som museu pilot. Es tracta d’optimitzar recursos i fer més accessibles els espais de reserva.
D’altra banda, el Gaudí Centre Reus, espai d’interpretació de la
vida i obra de Gaudí, se suma a aquesta iniciativa amb un seguit de propostes adreçades a apropar-nos l’insigne arquitecte
i celebrar la gran diada.
Portes obertes, visites gratuïtes a les exposicions permanents,
tallers, accions teatralitzades, aparadors de botigues... un ampli ventall de propostes al vostre abast.
Us hi esperem!

ACTIVITATS
PRÈVIES
Del 5 al 8 de maig

05/05

SALA 4

18 h

Inauguració de l’exposició Darrera la lent, hi ha un
infant.
Projecte “Espais per crear, espais per créixer”, de l’Escola Joan Rebull.
L’alumnat presenta un viatge a través de la fotografia. Un aprenentatge
de la seva història i l’evolució tecnològica, i una mostra pràctica.
En aquesta exposició trobarem mirades infantils a través d’una lent.
Fotografia matemàtica, modernista, móns imaginaris, colors i textures.
Activitat gratuïta, sense reserva, a: museudereus.cat

05/05

CAL MASSÓ

19 h i 21 h

Poemes descartats. Direcció Maria Bravo. Cicle
«Paradigmes».
A partir de poemes descartats de l’obra publicada de Gabriel Ferrater
i rescatats per l’edició crítica de Jordi Cornudella de Les dones i els
dies, es teixirà un muntatge teatral obert a la diversitat i a les peces
que no encaixen, fora de catàleg, que desafien el sistema i l’ordre
establert.
Preu 4€. Compra d’entrades, a: museudereus.cat

07/05

MASV

10 h , 11 h, 12 h i 13 h

Taller Dins la càmera fosca gegant.
Ens endinsem dins la màgia de la fotografia: instal·larem una càmera
fosca gegant davant del Museu on podrem entrar per a descobrir com
es forma la imatge i ser-ne testimonis en primera línia.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat
Taller familiar

07/05

GAUDÍ CENTRE

17:30 h

Decora la teva rajola fent servir la trepa. T’animes?
Els edificis modernistes de Reus estan plens d’exemples de ceràmica
artística i industrial amb motius dissenyats expressament o seleccionats
amb molta cura. En aquest taller, coneixerem la tècnica de la ceràmica
de trepa a partir d’un dels motius presents en diferents edificis modernistes de la ciutat.
Activitat de pagament. Compra d’entrades, a: reusturisme.cat
Activitat per a públic general

08/05

GAUDÍ CENTRE

11 h

Observem, escoltem, toquem en família.
De la mà d’un educador i al llarg de la visita, tot utilitzant diferents recursos,
els més petits i petites i els seus acompanyants podran descobrir qui
era l’arquitecte Gaudí, a través dels personatges lligats a la seva vida,
alhora que entendrem els aspectes essencials i característics de la seva
obra. I per a fer-ho encara més divertit, faran un taller on crearan amb
les seves mans una petita obra d’inspiració gaudiniana.
Edat recomanada de 4 a 12 anys. Es requereix un adult acompanyant.
Durada aprox: 1:30h
Activitat de pagament. Compra d’entrades, a:
reusturisme.cat

PROGRAMA
DIM 22
Del 13 al 23 de maig

Recorregut lliure. Els Museus al carrer.
Diversos objectes dels Museus de Reus surten al carrer i romandran
exposats en diferents aparadors per a celebrar el Dia Internacional
dels Museus.
Mapa amb l’itinerari de les botigues des del MASV:
Fil a l’agulla / Carrer de les Galanes, 40
Tafetà / Carrer de les Galanes, 1
Colmado Baró / Carrer de les Galanes, 14
Batabat / Carrer de les Galanes, 3
Tomàs Barberà / Plaça del Mercadal, 1
Llibreria Gaudí / Carrer de la Galera, 12
Cottoni / Carrer de la Galera, 13
Casa Borrull / Raval de Martí i Folguera, 4
Llibreria Domingo / Carrer Major, 16
El Barato / Carrer Major, 21
Butan Reus / Raval de Sant Pere, 9
Constantí / Carrer de les Carnisseries Velles, 3
Centpeus / Carrer de Prat de la Riba,16
Vegrà / Raval de Santa Anna, 47
Colmado Giner / Carrer de Salvador Espriu, 14

13/05

GAUDÍ CENTRE

De 17 a 19 h

El vitrall somiat! Antoni Gaudí a la Sagrada Família.
A partir dels motius de les vidrieres modernistes, com les que protagonitzen la nau central de la Sagrada Família, farem un vitrall modernista desprès d’haver visitat la maqueta de la Sagrada Família i
haver descobert la seva tècnica i importància de la llum i els colors
per donar volum a l’arquitectura de Gaudí.
Edat recomanada de 6 a 12 anys. Es requereix un adult acompanyant.
Es realitzarà al porxo del Gaudí Centre
Durada aprox: 45 minuts
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: reusturisme.cat

14/05

GAUDÍ CENTRE

10 h i 12 h

Us voleu convertir en petits grans genis de
l’arquitectura?
A través de la visita comentada a la maqueta del Park Güell, els infants
podran realitzar un taller de manualitats en què crearan la seva pròpia salamandra d’inspiració gaudiniana.
Activitat familiar
Durada aprox: 1:30h
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: reusturisme.cat

14/05

GAUDÍ CENTRE

12 h

Convertim-nos en ebenistes per una estona.
Som-hi!!!!!!
En aquest taller de marqueteria coneixerem una de les tècniques artístiques que els arquitectes van incorporar en la decoració interior
dels seus edificis modernistes, a partir d’un dels motius utilitzats al
mobiliari de l’Institut Pere Mata.
Durada aprox: 1:30h
Activitat per a públic general
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: reusturisme.cat

14/05

MASV

18 h, 19 h, 20 h, 22 h i 23 h

Visita comentada Raval de Santa Anna, 59,
un banc de tresors.
L’arqueòleg Jaume Massó ens descobrirà les funcions per a les quals
fou construït l’edifici que ara ocupa el Museu Salvador Vilaseca. Podrem
descobrir espais no oberts al públic, com la cambra cuirassada o les
reserves, i analitzar els elements decoratius de la façana per a entendre
la seva simbologia.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

14/05

GAUDÍ CENTRE

De 19 a 01 h

Visita lliure per l’exposició permanent.
Visita amb els dispositius mòbils dels usuaris amb una APP gratuïta
del centre.
És necessari portar auriculars per al bon
desenvolupament de la visita.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a:
reusturisme.cat

14/05

MASV

18 h, 19 h, 20 h, 22 h i 23 h

Els Museus per dins. Descobreix el programa RE_
ORG.
Visita, guiada per la restauradora Anna M. Miralles i la documentalista
Raquel Aparicio, per a conèixer el taller de restauració, les riques
col·leccions i el programa RE_ORG que permet tenir les reserves amb
els objectes perfectament localitzats i en impecable estat de conservació.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

14/05

MAHR

18 h, 19 h, 20 h, 22 h i 23 h

Els Museus per dins. Les reserves d’art.
Visita, guiada pel director Marc Ferran i la tècnica Coia Domingo a les
reserves del Museu d’Art i Història, per a conèixer el seu funcionament i
la riquesa de les col·leccions.

14/05

CIMIR

16 h, 18 h i 22 h

Els Museus per dins. El Centre de la Imatge Mas
Iglesias.
Visita, guiada pels tècnics Àlex Cervelló i Josep Torrents, pels diversos
espais del CIMIR. Des del Mas Iglesias antic fins a les sales de reserva, la
de digitalització, l’arxiu o els laboratoris, per tal de descobrir la història
de la fotografia a Reus.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

14/05

BÒBILA

18 h i 19 h

La Bòbila del Sugranyes.
Visita, guiada per Ans Educació, per a descobrir com la ciutat de Reus
ha estat pionera en la construcció de ceràmiques i maons al llarg de la
història i com el resultats d’aquestes construccions han esdevingut els
carrers, edificis i places per on passegem a diari. Entra dins de la Bòbila
del Sugranyes i descobreix com hem avançat amb la tecnologia!
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

14/05

MASV

De 18 a 20 h

Expliquem la cultura clàssica.
Alumnes del col·legi Maria Rosa Molas fan de mediadors i oferiran al visitant un tast de cultura clàssica en l’exposició permanent d’arqueologia:
ens descobriran una selecció de peces i podreu gaudir dels tallers per a
públic familiar que han preparat.
Activitat gratuïta, sense reserva prèvia.

14/05

CIMIR

19 h

Trapezi: Art, espectacle i vida.
“Trapezi. Art, espectacle i vida” es va pensar per a commemorar els 25
anys que porta consolidant-se la Fira com el punt de trobada del millor
talent del circ contemporani a casa nostra i convertint la ciutat de Reus en
un espai escènic únic. Durant gairebé una hora, el documental mostra els
espectacles, les tècniques i la creació i el llenguatge amb què el Trapezi ha
anat conformant un nou imaginari sobre el món del circ.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

14/05

GAUDÍ CENTRE

19 h i 20 h

Escape Room «L’Enigma de Takeshi Nazo».
Takeshi Nazo és un japonès apassionat de l’obra de l’il·lustre arquitecte
reusenc Antoni Gaudí. Fa uns mesos, Takeshi va visitar Reus i el Gaudí
Centre, però la seva no va ser una visita com les altres. Abans de marxar,
va deixar una caixa misteriosa amb una nota que deia que qui aconseguís
obrir la caixa es podria quedar el tresor del seu interior. Fins ara ningú
no ho ha aconseguit. Qui serà el primer que ho aconsegueixi?
Activitat per a públic general i joves. Grups mínims de 3 a 4 persones i màxim 5.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: reusturisme.cat

14/05

REFUGI ANTIAERI DE LA PATACADA

21:30 h i 23 h

Refugi antiaeri de la Patacada.
Visita, guiada per Salvador Palomar i Francisca Valentín, a la part
expositiva i per les galeries del refugi, tot reflexionant sobre el concepte
de la defensa passiva i el paper de la societat civil en les guerres.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

14/05

CIMIR

23 h

Els nens de la jungla. La lluita per una escola
diferent.
Sovint, quan les condicions socials són més adverses, és quan sorgeixen
les grans històries. Aquesta és la d’un grup de mestres que va fundar
una escola progressista, la Mowgli, en plena dictadura franquista. Un desafiament no només pedagògic, sinó també polític i cultural, a un règim
totalitari. I una bona manera de comprendre les arrels de l’actual moviment
polític i cultural a Catalunya.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a:
museudereus.cat

14/05

GAUDÍ CENTRE

21:30 h i 23 h

Visita teatralitzada: Només el temps ho dirà!
Visita guiada teatralitzada per donar a conèixer la figura d’Antoni Gaudí a
través dels ulls de tres personatges, que ens explicaran trets importants
de la trajectòria de l’arquitecte.
D’aquesta visita es destaca la perspectiva de l’obra de Gaudí des de la
relació amb els personatges femenins que giren al voltant de la seva
vida i que influeixen en la seva arquitectura.
A càrrec de Lucky Luke Produccions.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: reusturisme.cat

15/05

GAUDÍ CENTRE

11 h

Descobrim l’Antoni. Del geni a la persona.
Antoni Gaudí és el gran Geni de Reus. Però rere el geni s’hi amaga una persona que va anar canviant al llarg dels anys. Sabíeu que Gaudí tenia dos
gats, que no treia gaires bones notes o que no sempre va fer d’arquitecte?
Activitat familiar. Edat recomanada de 4 a 12 anys
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: reusturisme.cat

18/05

GAUDÍ CENTRE

12 h

Gaudí Centre. Visita Guiada «Ho saps tot de Gaudí?»
Els elements expositius del Centre serviran de suport i fil conductor
per transmetre al visitant sensacions o aspectes més vivencials i
sensorials de la figura d’Antoni Gaudí, tot fent referència a la seva
infantesa, als amics de joventut i a altres aspectes de la personalitat
i de la seva obra obra.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: reusturisme.cat

18/05

GAUDÍ CENTRE

17:30 h

Decora la teva rajola fent servir la trepa. T’animes?
Taller de Ceràmica.
Els edificis modernistes de Reus estan plens d’exemples de ceràmica artística i industrial amb motius dissenyats expressament o seleccionats amb
molta cura. En aquest taller, coneixerem la tècnica de la ceràmica de trepa a
partir d’un dels motius presents en diferents edificis modernistes de la ciutat.
Taller per a públic general
Activitat de pagament. Compra d’entrades, a: reusturisme.cat

18/05

MASV

11 h

Ruta arqueològica pel Reus Medieval.
L’arqueòleg Jaume Massó ens acompanyarà en un recorregut pel nucli medieval de la ciutat, des del lloc en què s’inicià l’urbanisme reusenc al segle
XII. Després se seguirà l’actual tomb de ravals per a situar el traçat de la
segona muralla medieval, fins arribar a l’antic barri del Pallol, lloc en què es
poden veure in situ els fonaments d’aquell segon recinte emmurallat.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

18/05

MASV

De 18 a 20 h

Expliquem la cultura clàssica.
Alumnes del col·legi Maria Rosa Molas fan de mediadors i oferiran al visitant un tast de cultura clàssica en l’exposició permanent d’arqueologia:
ens descobriran una selecció de peces i podreu gaudir del tallers per a
públic familiar que han preparat.
Activitat gratuïta, sense reserva.

18/05

CIMIR

18 h

Visita comentada
De la mà de Josep Maria Casanoves, membre de la Federació Catalana
de Fotografia i de la Federació Internacional, de l’Art Fotogràfic per a les
exposicions:

Nil blanc, d’Ana María Robles.

Aquesta fotògrafa argentina, especialitzada en fotografia etnogràfica de zones
remotes del món, ens presenta una mostra sobre la vida dels Mundari, pastors nòmades del Nil. Aquest poble habita al Sudan del Sud, el país més jove
del món, però també un dels més pobres i que pateix una terrible guerra.
Ana María Robles ens endinsa en la vida d’aquest remot poble, que gira
al voltant de les vaques Ankole, animals sagrats, intermediaris entre
els Mundari i els seus déus. Són el seu mitjà de vida. La seva posició social
i la dot per formar una família depenen d’aquestes vaques.
Aquesta tribu sobreviu amb la seva cultura mil·lenària en transició, cap a
una cultura més sedentària i occidentalitzada.

Misticisme Copte, de Cristina Garzone.

Hi ha un gran silenci dins nostre per aquest recull d’imatges, que reflecteixen
plenament la connexió amb el títol.
Misticisme: experiència que reflecteix la vida interior de l’home davant
d’una realitat misteriosa, un sentiment de religiositat profunda pel qual
s’aspira a una vida espiritual.
El silenci i la reflexió inspiren les fotografies que formen part de l’antologia de colors serens; postures fermes de la gent que resa, llums i
ombres dels escenaris, reflexos místics a les cares davant de les lectures,
cançons, vides interiors privades.
Tot això és representat en el treball de la fotògrafa italiana Cristina Garzone;
incansable reportera, amb un gran coneixement per saber penetrar en els
costums dels pobles que viuen a les latituds visitades.

Retrats.

De Gràcia de la Hoz, Javier Fernández Ferreras, Luis Alberto Franke i Frederic
Garrido Vilajuana. Exposició fotogràfica de quatre autors, reconeguts com
a Mestres FIAP que, a través dels seus retrats, mostren quatre formes
diferents de mirar a les persones.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

19/05

CIMIR

19 h

El documental del mes: Fe i llibertat. Un amor de
clausura.
Què passa quan un amor prohibit floreix en un convent de clausura?
Com s’encaixa una crisi d’identitat en una vida devota? Dues joves
monges ens narren en primera persona la seva història d’amor en
comú. Viuen en dos convents separats a Croàcia, però els espais que
un cop van considerar refugis espirituals resulten més terrenals del
que s’esperaven. Desil·lusionades amb l’Església i els abusos dins
de la institució, plenes de contradiccions i impulsades pel seu amor,
prenen la decisió més difícil de la seva vida: abandonar el convent i
començar una nova vida juntes. Un documental intimista que segueix
la vida de dues dones que busquen l’equilibri entre la seva orientació
sexual i la seva fe per lluitar per una relació que la societat croata i
les comunitats religioses no accepten. Una història valenta sobre la
recerca de la veritable identitat i la llibertat.
Realitzadors: Ivana Marinić Kragić
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a:
museudereus.cat

Link Trailer

19/05

CAL MASSÓ

20:30 h

Rafael Gibrerter Orlés, l’ombra del mamut.
Direcció Francesc Cerro-Ferran. Cicle
«Paradigmes».
Documental apòcrif sobre el polèmic Rafael Gibrerter Orlés, poeta
gironí que va condicionar la seva vida i l’obra al voltant de la producció
literària del reusenc Gabriel Ferrater. Teatre documental, de valor
literari incert, creat a partir de sons, lletres, imatges i pensaments
dubtosos, inquietants, bonics i no tant.
Activitat de pagament. Compra d’entrades, a:
museudereus.cat

20/05

MASV

19 h

Presentació del programa Tàrraco Viva 2022.
A càrrec de Magí Seritjol, director del festival de divulgació històrica
d’època romana Tàrraco Viva.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

20/05

MASV

19:30 h

Veus de dones a l’antiguitat: la boda de Cleòpatra.
Per què es vol casar la reina d’Egipte?, amb
l’Assumpta Mercader.
Iras, la serventa de Cleòpatra, ens parla dels preparatius del casament
de la reina d’Egipte amb Marc Antoni. Serà una gran festa, però hi ha
alguna cosa que no li fa el pes.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

21/05

SALA 4

12 h

Inauguració de l’exposició «Silenci soroll: a la
recerca del silenci perdut».
Projecte de col·laboració dels alumnes de 4.t de la ESO de l’IES Tapiró
amb els Museus de Reus.
Activitat gratuïta, sense reserva.

21/05

MASV

11 h i 12 h

Visita guiada a l’exposició «Borràs, Cuadrada
i Prunera: El Trípode».
L’univers fotogràfic de Borràs, Cuadrada i Prunera, el Trípode, omple la
sala gran del Museu Salvador Vilaseca. Aquests tres reusencs inseparables van convertir la seva afició per la fotografia en una manera de
viure. Tècnica i innovació, amb l’objectiu d’assolir la fotografia perfecta i
al servei d’una mirada documental i etnogràfica de la primera meitat del
segle XX al territori.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

21/05

GAUDÍ CENTRE

18 h

Escape Room «L’Enigma de Takeshi Nazo».
Takeshi Nazo és un japonès apassionat de l’obra de l’il·lustre arquitecte
reusenc Antoni Gaudí. Fa uns mesos, Takeshi va visitar Reus i el Gaudí
Centre, però la seva no va ser una visita com les altres. Abans de marxar,
va deixar una caixa misteriosa amb una nota que deia que qui aconseguís
obrir la caixa es podria quedar el tresor del seu interior. Fins ara ningú
no ho ha aconseguit. Qui serà el primer que ho aconsegueixi?
Activitat per a públic general i joves
Grups mínims de 3 persones i màxim 5
Activitat de pagament. Compra d’entrades, a: reusturisme.cat

29/05

GAUDÍ CENTRE

11 h

Descobrim Gaudí. Del geni a la persona.
Antoni Gaudí és el gran Geni de Reus. Però rere el geni s’hi amaga una
persona que va anar canviant al llarg dels anys. Aquesta visita ens vol
acostar la figura de la persona de Gaudí, més enllà del geni que tots
coneixem. Descobrir curiositats tant personals com de la seva obra de
vegades poden passar desapercebudes.
Activitat per a públic general
Activitat de pagament. Compra d’entrades, a: reusturisme.cat

ACTIVITATS
POSTERIORS
Del 4 al 26 de juny

04/06

MASV

11 h

Taller Imatges en blau
A través de l’antiga tècnica de la cianotípia realitzarem una composició
sobre una làmina preparada amb productes químics, que exposarem
amb llum ultraviolada i revelarem amb aigua.
Taller familiar, +7anys acompanyat
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

04/06

SALA 4

12 h

Inauguració L’altre Tapiró al Museu.
Els alumnes de primer curs d’ESO de l’Institut Josep Tapiró de Reus presenten un conjunt obres artístiques al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, principalment els relacionats amb els aspectes
de Desigualtats Internacionals i de la Igualtat de Gènere. L’acció forma
part de les Iniciatives Juvenils del projecte Get Up & Goals, gestionat per
Coopera ONGD.
Activitat gratuïta, sense reserva.

04/06

GAUDÍ CENTRE

17 h

Decora la teva rajola fent servir la trepa. T’animes?
Taller de Ceràmica.
Els edificis modernistes de Reus estan plens d’exemples de ceràmica
artística i industrial amb motius dissenyats expressament o seleccionats
amb molta cura. En aquest taller, coneixerem la tècnica de la ceràmica de trepa a partir d’un dels motius presents en diferents edificis
modernistes de la ciutat.
Taller per a públic familiar
Activitat de pagament. Compra d’entrades, a: reusturisme.cat

05/06

GAUDÍ CENTRE

11 h

Descobrim Gaudí. Del geni a la persona.
Antoni Gaudí és el gran Geni de Reus. Però rere el geni s’hi amaga
una persona que va anar canviant al llarg dels anys. Aquesta visita
ens vol acostar la figura de la persona de Gaudí, més enllà del geni
que tots coneixem. Descobrir curiositats tant personals com de la
seva obra que de vegades poden passar desapercebudes.
Visita per a públic general
Activitat de pagament. Compra d’entrades, a: reusturisme.cat

11/06

GAUDÍ CENTRE

17 h

Decora la teva rajola fent servir la trepa. T’animes?
Taller de Ceràmica.
Els edificis modernistes de Reus estan plens d’exemples de ceràmica
artística i industrial amb motius dissenyats expressament o seleccionats
amb molta cura. En aquest taller, coneixerem la tècnica de la ceràmica de trepa a partir d’un dels motius presents en diferents edificis
modernistes de la ciutat.
Visita per a públic general
Activitat de pagament. Compra d’entrades, a: reusturisme.cat

12/06

GAUDÍ CENTRE

11 h

Observem, escoltem, toquem en família.
De la mà d’una educadora i al llarg de la visita, tot utilitzant diferents
recursos, els més petits i petites i els seus acompanyants, podran
descobrir qui era l’arquitecte Gaudí a través dels personatges lligats
a la seva vida, alhora que entendrem els aspectes essencials i característics de la seva obra. I per a fer-ho encara més divertit, faran
un taller on amb les seves mans crearan una petita obra d’inspiració
gaudiniana.
Activitat per a públic familiar
Durada aprox: 1:30h
Activitat de pagament. Compra d’entrades, a: reusturisme.cat

16/06

CIMIR

19 h

El documental del mes: Mil incendis.
Un emotiu retrat d’una família de Myanmar (Birmània) que extreu petroli
manualment per a sobreviure. El fill gran rebutja seguir el sistema injust
que abusa dels seus pares.
Realitzadors: Saeed Taji Farouky
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

17/06

MASV

18 h

Jornades Europees d’Arqueologia. Ruta
arqueològica pel Reus Medieval.
L’arqueòleg Jaume Massó ens acompanyarà en un recorregut pel nucli
medieval de la ciutat, des del lloc en què s’inicià l’urbanisme reusenc al
segle XII. Després se seguirà l’actual tomb de ravals per a situar el traçat
de la segona muralla medieval, fins arribar a l’antic barri del Pallol, lloc
en què es poden veure in situ els fonaments d’aquell segon recinte emmurallat.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

18/06

ERMITA DE SANTA ANNA DE CASTELLVELL

10 h

Jornades Europees d’Arqueologia.
Ruta arqueològica ibèrica i romana.
El recorregut s’iniciarà a la vila de Castellvell del Camp, al cim de la muntanya de Santa Anna. Després de visitar les estructures ibèriques, la ruta
seguirà per l’antic camí de Riudoms fins arribar al barranc de la Buada,
al costat del qual hi ha les restes d’una vil·la romana.
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: museudereus.cat

18/06

GAUDÍ CENTRE

18 h

Escape Room «L’Enigma de Takeshi Nazo».
Takeshi Nazo és un japonès apassionat de l’obra de l’il·lustre arquitecte
reusenc Antoni Gaudí. Fa uns mesos, Takeshi va visitar Reus i el Gaudí
Centre, però la seva no va ser una visita com les altres. Abans de marxar,
va deixar una caixa misteriosa amb una nota que deia que qui aconseguís
obrir la caixa es podria quedar el tresor del seu interior. Fins ara ningú
no ho ha aconseguit. Qui serà el primer que ho aconsegueixi?
Activitat per a públic general i joves.
Grups mínims de 3 a 4 persones i màxim 5
Activitat gratuïta, amb reserva prèvia, a: reusturisme.cat

19/06

GAUDÍ CENTRE

11 h

Descobrim l’Antoni. Del geni a la persona.
Antoni Gaudí és el gran Geni de Reus. Però rere el geni s’hi amaga una
persona que va anar canviant al llarg dels anys. Aquesta visita ens vol
acostar la figura de la persona de Gaudí, més enllà del geni que tots
coneixem. Descobrir curiositats tant personals com de la seva obra que
de vegades poden passar desapercebudes.
Taller per a públic familiar
Activitat de pagament. Compra d’entrades, a: reusturisme.cat

25/06

Jornada de Portes Obertes
Consulteu la programació especifica de les activitats.

GAUDÍ CENTRE

EXPOSICIONS
TEMPORALS
Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca (MASV)
Obert de dimarts a dissabtes laborables, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.

Borràs, Cuadrada i Prunera. El Trípode. Del pictorialisme
a l’evolució personal.
Del 06/04 a l’1/10. Entrada lliure.

Museu d’Art i Història (MAHR)
Obert de dimarts a dissabtes laborables, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.

Coses de Reus
De l’01/01 al 31/12. Entrada lliure.

Sala 4
Exposició Darrera la lent, hi ha un infant.
Del 05/05 al 14/05. Entrada lliure. Projecte Escola Joan Rebull.

Exposició A la recerca del silenci perdut.
Del 21/05 al 31/05. Entrada lliure. Projecte INS Josep Tapiró.

L’altre Tapiró al Museu.
Del 04/06 al 23/06. Entrada lliure. Projecte INS Josep Tapiró.

EXPOSICIONS
PERMANENTS
Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca (MASV)
Obert de dimarts a dissabtes laborables, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.

Museu d’Art i Història (MAHR)
Obert de dimarts a dissabtes laborables, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.

Gaudí Centre Reus
Obert de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i diumenges i
festius de 10 a 14 h.

RESERVA
D’ENTRADES
MASV, CIMIR , MAHR, REFUGI I BÒBILA
Es poden fer reserves d’entrades tant a museudereus.cat com a la
recepció del Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca (raval de Santa
Anna, 59), de dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Gaudí Centre
Reserva a reusturisme.cat o l’Oficina de Turisme per a les activitats
del Gaudí Centre de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i
diumenges de 10 a 14 h.
És necessari fer una reserva prèvia d’entrades per a les activitats.
Us preguem que respecteu l’horari escollit i tota la normativa existent per a poder fer una correcta gestió de la vostra visita.

HORARIS ESPECIALS
El dissabte 14/05, amb motiu del la Nits dels Museus, el MASV, el
MAHR i el Gaudí Centre obriran de 10 a 14h i de 16 a l’01h.
Entrada gratuïta.
Entrada gratuïta al Gaudí Centre de les 19 a l’01h.

MÉS INFORMACIÓ
www.museudereus.cat / 977 010 660 / museu@reuscultura.cat
www.reusturisme.cat / 977 010 670 / infoturisme@reus.cat
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