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REUS OCULT

Col·laboradors

El Reus Ocult és una activitat de l’associació

@espaisocults  

www.espaisocults.cat
info@espaisocults.cat
C/Martí Napolità, 7-9 
Reus

Què és el Reus Ocult?

És una activitat  organitzada per 
l’Associació Espais Ocults que es basa en 
difondre el patrimoni arquitectònic i 
històric de la ciutat de Reus.

Qui som?

Som Espais Ocults! Una associació sense 
ànim de lucre formada per un equip 
pluridisciplinar  amb l’objectiu de donar a 
conèixer el patrimoni de les ciutats i 
promoure la participació dels ciutadants en 
actes culturals.

Com visitar els espais?

Als laterals del plànol d’aquest tríptic 
trobaràs els horaris d’obertura de cada 
edifici. Es realitzen visites de manera 
contínua amb una durada de 15-20 min. 
Només has d’apropar-te a l’espai i esperar 
a que es formi el grup de visita per gaudir 
de l’experiència!

Uneix-te i forma’n part!

Si t’agrada la inciativa i vols ajudar-nos, 
col·laborar o formar-ne part omple la 
butlleta de l’anvers del tríptic i entrega-la.

Fes-te soci !
Et necessitem,

Nom

Cognoms

Codi postal Població Província

Adreça postal

NIF/DNI

Telèfon fix

Correu electrònic

Contribució:

Entrega aquesta butlleta a qualsevol espai del Reus Ocult durant el 6 i 7 d’octubre 
de 2018. També la pots trobar al nostre web.

L’emplenament d’aquesta butlleta suposa l’otorgament del seu consentiment perquè les seves dades siguin incorporades 
en un fitxer informàtic i tractades per part de l’Asocciació Espais Ocults en la més estricta confidencialitat i amb el 
que disposa la llei orgànica 15/1999 del 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i 
exclusivament amb les finalitats pròpies de l’associació, sense perjudici de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació i cancel·lació al seu tractament en els terminis i condicions previstos a la pròpia LOPD. Per a exercir 
aquest dret pot adreçar-se a:º
Associació Espais Ocults, C/Martí Napolità,7-9, 43201 Reus o via correu electrònic a info@espaisocults.cat

Telèfon mòbil/altres

Hauràs de ser molt hàbil 
per descobrir i completar 
les peces que falten per 
dur l'aigua a la ciutat de 
Reus!

Dissabte:
11:00 a 13:30
16:00 a 19:00
Diumenge: 
11:00 a 13:30
16:00 a 19:00

Castell del CambrerDipòsit d’aigua de l’Institut 
Pere Mata

Cementiri de Reus

Ajuda'ns a construïr per 
equips l'antic Castell de 
Reus. Compte! No t'ho 
posarem fàcil!

Concurs de Castell 
de Reus

El Guardià 
del Cementiri

Exploradores 
sota terra

Descoberta de símbols i 
personatges reusencs amb 
un final que ens
desvetllarà un gran secret.

Quan?

On?

Petits Exploradors
de 3 a 15 anys!

Reserva la teva plaça a www.espaisocults.cat !
amb la col·laboració de

Dissabte:
16:00 a 19:00
Diumenge: 
11:00 a 13:30
16:00 a 19:00

Quota ordinària sòci 10€/any, a abonar amb l’entrega de la butlleta.

Una altra manera de viure el Reus Ocult! Us proposem la 
combinació de cultura i esport amb un itinerari amb bicicleta 
assequible per a totes les edats i nivells.

Descobreix el patrimoni de Reus sobre rodes!

Ruta 9km

Punt de trobada

Hores d’inici

Pedaleja el Reus Ocult
Totes les edats!

Mas Pintat, Xemeneia del Molí de la Vila, Dipòsit d’Aigua de l’Institut Pere Mata i 
Oficina de Turisme

Mas Pintat

Dissabte: 10:00 i 16:30 

Reserva la teva plaça a www.espaisocults.cat !

*30 persones màxim per ruta i hora.

amb la col·laboració de

Endinseu-vos en un recorregut de portes i deixeu que elles us 
mostrin espais d’història que encara ara continuen presents. 

T’imPORTA? I

On?

Quan?

T’imPORTA? 2

T’imPORTA? T’acompanyo
Totes les edats!

Casa Espuny, Sant 
Pere, Peixateries 
Velles, Hospital i 
Ajuntament

Convent de Monges 
Carmelites, Casa 
March i La casa 
més estreta del 
Món

T’imPORTA? 3 T’imPORTA? 4

Presó, Hotel de 
Londres i Caserna 
de Cavalleria

Col·legi Pompeu 
Fabra, Temple 
Maçònic i Temple 
Protestant

c. Abadia, 8

Dissabte 10:00, 12:00, 17:00 i 18:00
Diumenge 10:00, 12:00, 17:00 i 18:00 

*20 persones màxim per ruta i hora.

c. Sant Joan, 34 ctra. Montblanc c. doctor Robert, 30

Descompte per a socis! Descompte per a socis!

Portes de Resistència Res és el que sembla Cuina d’aprofitament Temples

Novetat 2018 !

Les cues passaran més ràpid... 
i tindràs descomptes a les activitats complementàries! No t’ho pensis més!

Punts de venda al Refugi del 
Mercadal, al Castell del 
Cambrer i al Dipòsit d’aigua 
de l’Institut Pere Mata. 
Demana informació 
als membres de l’organització!

No et quedis sense el clauer! La bossa del Reus Ocult

Aconsegueix la teva polsera de soci!

Novetat 2018!
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REUS OCULT 2018
6 i 7 d’Octubre

@espaisocults #ReusOcult2018

Fes-te soci !
Et necessitem,

T’imPORTA? 3 Carretera de Montblanc
Dissabte i diumenge: 10:00-12:00|17:00-18:00

Cuina d’aprofitament

Res es llança, tot s’aprofita. Us voleu sentir
com a reis ?

P3

T’imPORTA? 4 Carrer de doctor Robert,30
Dissabte i diumenge: 10:00-12:00|17:00-18:00

Temples

D’un temple del saber a temples alternatius
i molt ocults.

P4

T’imPORTA? 1 Carrer de l’Abadia,8
Dissabte i diumenge: 10:00-12:00|17:00-18:00

Portes de resistència

Malgrat el pas del temps i les circumstàncies
adverses, continuen presents.

P1

T’imPORTA? 2 Carrer de Sant Joan,34 
Dissabte i diumenge: 10:00-12:00|17:00-18:00

Res és el que sembla

Popurri de portes que donen pas a espais 
diferents.

P2

Agraïment a l’Ajuntament de Reus

Plaça del Castell, 3a
Dissabte 6: 10:00-13:30|16:00-19:00
Diumenge 7: 11:00-13:30
De l'antic Castell medieval del Cambrer, amb 
datació aproximada del s. XII, no se'n pot 
observar la veritable magnitud de l'edificació 
original.
 
S'obren les portes a les restes dels arcs de 
diafragma ovalats i dels murs encara vius i 
que es troben integrats a la planta baixa i 
a la planta primera de l'actual edifici de 
l'Arxiu Històric Comarcal de Reus.  

PETITS EXPLORADORS 

Agraïments a l’Ajuntament de Reus

El refugi de l'antiga plaça de la República, 
amb accés original des del vestíbul de la 
Casa de la Vila, consisteix de dues galeries 
obrades de rajola amb volta catalana i 
formigó. 

Obrim les galeries que van refugiar la 
població reusenca dels bombardejos de la 
Guerra Civil.  

Plaça del Mercadal
Dissabte 6: 10:00-13:30|16:00-19:00
Diumenge 7: 10:00-13:30

8 REFUGI DEL MERCADAL

Agraïments a l’Ajuntament de Reus.
Regidoria de família i gent gran

Amb data l'any 1900, el Mas Pintat era la 
peça principal de dos horts contigus; l'hort 
del Ros i l'hort de Miró. 

L'interès històric neix quan la tradició 
assegura que va ser amagatall del General 
prim el s. XIX i que, a la seva vora, hi van 
aparèixer enterraments romans del 
començament del s. XX.   

Abat Escarré, 11
Dissabte i diumenge: 10:00-13:30|16:00-19:00

7 MAS PINTAT PEDALEJA EL REUS OCULT

Agraïments a Serveis Funeraris Reus i Baix Camp 

El cementiri de Reus fou construït l'any 
1905 per Pere Taixés Seguí i Lluís Domenech 
i Montaner i és el quart cementiri de la 
ciutat.
 
El seu espai emmarcat per un mur 
perimetral de 190m de longitud alberga 
panteons monumentals, escultures de marbre 
i el conegut Pavelló poligonal del General 
Prim.   

Avinguda de la Pau, s/n
Dissabte 6: 10:00-13:30|16:00-18:00
Diumenge 7: 10:00-13:30

6 CEMENTIRI GENERAL
DE REUS

PETITS EXPLORADORS 

Agraïments a l’Ass. d’amics del ferrocarril

5
Passeig Mata 17
Dissabte i diumenge: 10:00-13:30|16:00-19:00

AMICS DEL FERROCARRIL

L'Associació d'Amics del ferrocarril de Reus, 
una organització social de la ciutat, ens vol 
ensenyar la seva entitat plena de maquetes, 
així com el museu, l’oficina, l’espai de 
biblioteca, la sala de projeccions i també la 
de reunions.  

Agraïments a l’Ass. de Veins del Barri Gaudí

4

Avinguda de Barcelona,0
Dissabte i diumenge: 10:00-13:30|16:00-19:00

BARRI GAUDÍ

Aquest barri va ser la primera experiència 
del Taller d’Arquitectura Ricardo Bofill, en 
disseny urbà a gran escala.

Iniciat el 1964, la premissa era evitar la 
ciutat-dormitori, però la incompremsió, les 
dificultats econòmiques i el pragmatisme 
només van permetre la construcció d’una de 
les cinc fases projectades. 

Agraïments a Carles Fargas  

Obra de Joan Rubió encarregada per Antoni 
Serra i Pàmies l’any 1910. Part de l’edifici es 
destinava a laboratori farmacèutic i la resta 
a espai residencial.

El xalet de la família Serra conserva la 
torre-mirador. A l’interior destaca el sostre 
del menjador amb pintures de Tomàs 
Bergadà

Avinguda de Castellvell, 20 
Dissabte 6: 10:00-13:30|16:00-19:00

3 XALET SERRA

Agraïments a Aigües de Reus

Els dipòsits d'aigua de Reus van ser 
construïts en diferents moments històrics 
amb l'objectiu de garantir la continuïtat del 
subministrament i l'emmagatzematge mínim.

Aquest dipòsit destaca pel seu interior, tot ell 
format per un conjunt de voltes d'estil 
modernista, dissenyat per Pere Caselles el s. 
XIX.

C/ Bassa del Bacallà s/n
Dissabte i diumenge: 10:00-13:30|16:00-19:00

2 DIPÒSIT D’AIGUA DE
L’INSTITUT PERE MATA

PETITS EXPLORADORS 
PEDALEJA EL REUS OCULT

Agraïments a Emili i Cori

L’any 1865, amb la instal·lació d’una 
màquina de vapor, es va fer del tot 
necessària la construcció de la xemeneia del 
Molí de la Vila. 

Aquesta formava part d’un dels dos molins 
construïts al llarg del s. XVIII al passeig de 
la boca de la Mina. El conjunt, elaborat amb 
maó vist, està format per una planta 
quadrada, un cos central de secció octogonal 
i una columna salomònica.

Passeig de la boca de la mina, 21
Dissabte i diumenge: 10:00-13:30|16:00-19:00

1 XEMENEIA DEL
MOLÍ DE LA VILA PEDALEJA EL REUS OCULT

PETITS EXPLORADORS

PEDALEJA EL REUS OCULT

T’imPORTA? T’acompanyo
Novetat 2018 !

9 CASTELL DEL CAMBRER


