
Divendres de 18:00 a 22:00 h i dissabte tot el dia

Promocions exclusives i sorpreses als establiments!!
Exhibicions als establiments Música en directe

Tasts gratuïtsObsequis
Desfilades de models

Performance Activitats d’animació i

DJ’s i moltes altres sorpreses

Divendres de 18:00 a 22:00 h i dissabte tot el dia

Promocions exclusives i sorpreses als establiments!!
Desfilades de models

Divendres de 18:00 a 22:00 h i dissabte tot el dia

Promocions exclusives i sorpreses als establiments!!
Exhibicions als establiments

Descarrega’t aquí
tota l’actualitat de

la Festa de la
Primavera:

Actuacions al carrer



Activitats al carrer

Gimcana comercial al Carrer Major
Hi haurà 5 premis per un valor total de 500 € en compres.
Divendres 24 a la tarda i dissabte tot el dia.

Al Passatge Salvador Seguí i Rubinat 
(cantonada amb carrer Llovera)
Activitats diverses i molta animació. No us ho perdeu!

Curses d’slowbiking a la Plaça de Catalunya
Davant de CUÏC. Horaris:
Divendres dia 24; de les 18 h a les 20 h. Sessions classificatòries
Dissabte dia 25; de les 11 h a les 13 h. Sessions obertes i kidsessions
Dissabte dia 25; de les 18 h a les 19 h. Sessions finals
Paral·lelament, als participants se'ls oferirà a l'establiment un refresc 
a base de suc natural i un tast de pastís casolà.

Música en directe i performance per tots els carrers
Divendres 24 des de les 18.00 h fins a les 22.00 h

Photocall amb Dj. a la Plaça del Mercadal i Punt d’informació
Festa i diversió garantida al photocall del Mercadal!! 
Podreu ballar i fer-vos les fotografies més divertides amb 
els personatges de la Campanya. Participeu en el concurs 
de fotografia  i  moltes  sorpreses!!  Passeu a visitar-nos.
Divendres 24 des de les 18.00 h fins a les 22.00 h

Fes una visita al Carrer Jesús 
Et sentiràs diferent i et sorprendràs amb les activitats que hi trobaràs. 
Divendres 24 des de les 18.00 h i dissabte tot el dia.
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Hi haurà 5 premis per un valor total de 500 € en compres.

Divendres dia 24; de les 18 h a les 20 h. Sessions classificatòries
Dissabte dia 25; de les 11 h a les 13 h. Sessions obertes i kidsessions

Paral·lelament, als participants se'ls oferirà a l'establiment un refresc 

Música en directe i performance per tots els carrersMúsica en directe i performance per tots els carrers

Photocall amb Dj. a la Plaça del Mercadal i Punt d’informació

els personatges de la Campanya. Participeu en el concurs 

Et sentiràs diferent i et sorprendràs amb les activitats que hi trobaràs. 

Exposició de cotxes antics al Carrer Santa Teresa
Dissabte 25, a la tarda. També hi haurà còctels i copes.

*Totes les promocions que apareixen en aquest fulletó només seran vàlides els dies 24 i 25 d'abril de 2015.
**L'organització es reserva el dret a modificar o cancel·lar qualsevol de les activitats i promocions aquí descrites. 
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Passeig comercial el Pallol
Exposició de joguines de llauna

Joguines antigues, originals i reproduccions. 
Moltes d’aquestes figures són amb moviment accionat per un 

mecanisme de corda. Dissabte 25 d’abril durant tot el dia

Fira de gastronomia Urbana
Productes artesans arribats d’arreu del país, ofert per Aixopluc.

Dissabte 25 d’abril durant tot el dia

Desfilada i Flashmob al Carrer Galanes
Durant el dissabte dia 25 les models de Magda 

Simó desfilaran amb les noves tendències i 
complements d’aquesta primavera, 

acompanyades d’un flashmob al carrer a 
càrrec de l’escola de dansa Artis Fraga.

Ganxet Pintxo
Torna la ruta de tapes de Reus. 

Del 16 al 26 d’abril. www.ganxetpintxo.cat

Servei “La Compra a casa teva”
Per cortesia de CUÏC els clients que ens visitin aquests dies podran gaudir del servei de 

recollida i lliurament domiciliari de la totalitat de les seves compres en unes condicions 
“molt especials”. Consulteu les condicions als establiments participants

Les Jams Poètiques
 Un projecte que neix de l'Any Vinyoli, concretament de les 

trobades a espais públics per recitar versos del poeta, 
i que es van denominar Jams. Els poemes de les Jams 

es podran llegir als aparadors de les botigues participants 
i també es podrà gaudir i participar de la seva lectura 

en directe, a la plaça del Mercadal.
Divendres 24 a la tarda i dissabte 25.

acompanyades d’un flashmob al carrer a 
càrrec de l’escola de dansa Artis Fraga.

Del 16 al 26 d’abril. www.ganxetpintxo.cat



C/ CARNISSERIES VELLES_________________________________________

Gaudeix de la primavera amb un 10% de descompte en la nova temporada.

C/ DE LA FONT____________________________________________________

Gimcana comercial al carrer Major 
divendres tarda i dissabte tot el dia.

Shana
Rebrem la primavera amb el tasta-
invents! Una proposta amb els 
productes catalans de temporada 
com a protagonistes. Participa-hi! 
Sortejarem una experiència única a 
l'Espai Portal per a dues persones. 
Visita'ns si ets valent! 

C/ DE JESÚS_____________________________________________________

Festa de Primavera amb el Dj. David 
Bass, maniquins vivents als apara-
dors, festa molt animada, amb molts 
colors, llaminadures i globus.
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Presentem els obsequis pel dia de la 
mare i ambientem la botiga amb un 
toc ètnic. El divendres de 20 h a 22 h 
farem un 10 % de dte. en roba. 

Per compres superiors a 20 € podreu 
participar en el sorteig d'una bossa.

Et convidem a passar per la nostra 
òptica on podràs emprovar-te unes 
ulleres diferents.  Et farem una foto 
amb elles mentre et prens una copa 
de cava i entre tots els participants en 
el concurs sortejarem les ulleres que 
us heu emprovat. Molta sort. 

Montaña - Estradé Òptics

10% de descompte en bany i 15% en 
la resta d’articles.

Minimum

Martina Sposa

Descomptes de festa de primavera i 
sorteig d'una compra gratuïta.

Montse Interiors

Natura

Omikron

Descomptes i pinta-cares.
Sekrets

Establiments participants

Life&Colors

El Portal de Catalunya

U Casas & Casas Kids

C/ AMARGURA___________________________________________________

Degustació de tè i galetes.

El Racó del TèLa Prestatgeria
Artesans de La Prestatgeria elabora-
ran els seus productes en directe.

Per una compra mínima de 15 € 
t’obsequiem amb un sabó de
Marsella de 125 g. a escollir-ne l’aro-
ma i propietat entre 22 diferents.

Mil i una olor



Desfilada al carrer amb música i 
performance, còctel de benvinguda, 
ofertes a l'establiment pels clients, 
decoració de primavera.

Descomptes del 10%.
Superego

Per compres superiors a 50 €, regal 
d’un complement. Durant tot el 
dissabte dia 25 les models de Magda 
Simó desfilaran amb les noves 
tendències i complements d'aquesta 
primavera acompanyades d'un flash-
mob al carrer de l'escola de dansa 
Artis Fraga. 

Lu*Melaville

Tast i degustació de maridatge de 
formatges i melmelada, crocant 
d'avellanes de Reus i Foie gras 
d'ànec

Lola Gourmet

Estudi En Blau

Tonyi Perruquers us convida a viure 
la festa de la primavera el dia 25 amb 
la col·laboració de les escoles Artis 
Fraga i Magda Simó, on gaudireu 
d'una flashmob amb una gran diver-
sitat de pentinats i maquillatge a 
càrrec  de la nostra  perruqueria.

Tonyi Perruquers

Convertirem els aparadors amb un 
jardí i us obsequiarem amb un dolç 
record.

People

C/ GALANES_____________________________________________________

Be happy regals
Oferirem als nostres clients una 
targeta de promoció per properes 
compres i un obsequi.

Sabateria Iglesias

C/ DELS RECS____________________________________________________
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Calçats Casas Girona

Colmado Baró

Friking Reus

Forn de Pa Bo

Forn Sistaré

Per la compra d'un vestit de bany 
Home o Dona, regal d'una tovallola 
de platja.

Garola

Durant tot el dissabte dia 25 les 
models de Magda Simó desfilaran 
amb les noves tendències i comple-
ments d'aquesta primavera acompa-
nyades d'un flashmob al carrer de 
l'escola de dansa Artis Fraga. Durant 
els dies 24 i 25 per compra superior 
a 50€, regal d'un complement.

Street 21

Strip Dona

Time RoadRegal colònia per a mascotes per 
totes les compres superiors a 15€. 
Dte. del 20% en productes seleccio- 
nats. Models Canins i Photocall. 

Guau Luxury

Photocall amb imatges corporatives i 
xecs regal per cada compra.



Ganiveteria Pérez

Vals de descompte de 20 €, 30 € i 
50 €.

Blanca Miret

Llibrería Gaudí

50% de descompte en tot.

AG 925 Grams 
Descompte d'un 5% per vendes 
superiors a 20 €.

Nice Things

C/ LLOVERA______________________________________________________

Adolfo Domínguez

Obsequi de set d'espelmes per cada 
compra.

Divendres 24 de 18.00 h a 19.30 h 
Taller de construcció del puzle de 
fusta del Seguici Festiu de Reus.  
Dissabte 25 de 11.00 h a 14.00 h 
Taller del Nan Casteller. Dissabte 25 
de 17.30 h a 19.30 h Taller de 
Castells Gecco. Construcció de 
Castells i Torreons Medievals amb 
les peces de GECCO.

Joguines Segú

C/ GALERA_______________________________________________________
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Vals Regal.

Calçats Bastida

Cottoni

Dos Q
Vine a conèixer els packs especials 
de la Primavera. Celebra amb Dos Q 
que la primavera ja ha arribat, et 
sorprendrem!

Geox
Promocions Geox

Maquillatges gratuïts amb photocall i 
25% a partir de les 20.30 h. 

Marionnaud Paris

Perfumeria Daffos
Per la compra d’una crema de 
tractament et regalem un massatge 
de 30 min.

Xicalla

Descompte del 15% en la col·lecció 
primavera-estiu.

Vives-Nolla

Xicalla Nens

Obsequi de xecs regal i servei 
Personal Shopper als clients.

Adrea

Estanc Díaz

IKKS
Obsequiarem amb una degustació 
de llaminadures per als nens i pels 
adults cava i maduixes amb xocola-
ta. 

Presentació maquillatges de primav-
era de les millors firmes, preus 
especials en fragància i cosmètica. 
Animació a l'establiment. 

Perfumeria Júlia



Niepce
Vine a conèixer les noves col·lec-
cions primaverals de rellotges Casio, 
amb un refrescant mojito del Candil i 
música en directe amb el Dj. Samuel 
eMe.
Aprofita la teva compra sense IVA!! 
Gaudint d'un exclusiu 21% de 
descompte.
(Oferta vàlida pel divendres 24 de 19.00 h a 
22.00 h)

Watch Center - Casio

C/ MAJOR________________________________________________________

Capritx
Copa de Cava pels clients i gimcana.

M. Oliva Perruquers

Gimcana al Carrer Major.

CHIVITE 1947 complements

C/ LLOVERA______________________________________________________
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Reus, París, Londres
20% de descompte.

A la tarda, Dj. en directe acompanyat 
amb Vermut Miró.   Dissabte 25 al 
matí les models desfilaran entre les 
dues botigues del carrer Major i 
Llovera.

Xarol Urban

Presentació del Maquillatge Profes-
sional GRIMAS especialista en FX 
Efectes Especials i Maquillatges amb 
pigments naturals, idonis per Llars 
d'infants, Escoles, acadèmies, 
festes, carnaval, caracterització, 
Halloween, etc.  Una maquilladora 
professional pintarà cares o farà 
efectes especials a petits i grans.  
Divendres de 18 h a 20 h. Dissabte 
d’11 h a 13 h i de 17.30 h a 20 h.

El Barato

La Boutique del Tacón

Taller d’Art Tiffany

Trencanous
15% Descompte en figures per a 
pastís de bateig, comunions i bodes.

Vaho Reus

Xarol
Els dissenyadors i propietaris de les 
firmes Roger O i Who us atendran i 
assessoraran portant les últimes 
tendències per l'estiu en primícia a 
Reus amenitzat amb una copa de 
cava. Dissabte 25 al matí les models 
desfilaran entre les dues botigues del 
carrer Major i Llovera.



C/ MONTEROLS__________________________________________________

Accala
Per compres superiors a 30 € podran 
participar en el sorteig d'un sopar per 
dues persones al restaurant Lekeitio 
(Cambrils).

Paóla Steel

Vine a conèixer els outfits de Prima- 
vera! Emporta’t una gorra de regal 
perquè la primavera et somrigui i 
entraràs al sorteig d'un "Primavera 
Box", un pack d'essencials de nova 
temporada. Celebra amb nosaltres la 
primavera.

Queralt

Un 15% de descompte en nova 
temporada.

Celio

Gaudeix de la primavera amb un 
10% de descompte en la nova 
temporada.

Casas

Convidarem als nostres clients a un 
cafè o refrigeri.

Calçats Vives

C/ SANT ELIES___________________________________________________

Irevic
"La botiga de la bogeria i la genialitat" 
dóna la benvinguda a la primavera 
oferint lots màgics provinents de la 
nostra natura. Vine a esbrinar quin 
s'adapta millor a les teves necessi-
tats.  Et sorprendràs! No ho dubtis… 

N’art Biju

Per cada compra obsequiareu amb 
un xec de regal per la propera.
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I.T.M.

Pujol Vila

Càtering pels nostres clients, Flash 
de make ups, Massatges antiestrès, 
Massatges de mans, i presentarem la 
nostra nova línia d'edició limitada de 
cos i per la llar MANDI LULUR amb 
l'aroma primaveral de flors de frangi-
pani, gessamí i llet d'arròs.

Rituals Reus

La Creu Blanca
Merceria Sardà
Òptica Sanromà BB

Casa Pujol

Saps perfumar-te? Taller de com s'ha de perfumar 
Perfumarte

C/ SANT JOAN____________________________________________________

Calella



PASSEIG COMERCIAL EL PALLOL___________________________

Samarretes a totes les seccions a 
4,90 €, nen, nena, home y dona. 

A partir de la segona unitat un 10% 
de descompte.

Göhe by H Herms

Per aquesta primavera llueix un cutis 
perfecte, prepara la teva pell amb 
una higiene facial al 15% de 
descompte, informat sobre el nou 
tractament vitamina C.

D-Uñas

Fes que la primavera et somrigui: per 
compres superiors a 95 € emportat 
un regal de Jack & Jones. Vine a 
conèixer la promoció vigent durant 
els dies 24 i 25 d'abril, t'encantarà!

Sabateria Querol 

10% de descompte en totes les 
nostres peces.

Décimas

Taller de figures amb globus.
Joguines Somnis

Spring Festival Preus atractius.
Desigual

Oferim un 5% de descompte en tots 
els articles de temporada a tots els 
clients que sol·licitin la targeta client 
al taulell (excepte articles en oferta).

Jack & Jones

PLAÇA DE LA PURÍSSIMA SANG____________________________________

Ferreteria Martí
Descompte del 10% a la primera planta amb articles de regal.
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C&A

C/ SANTA TERESA________________________________________________

Trasquilón Perruquers
Esmaltat d'ungles amb colors de 
col·lecció Primavera-Estiu 5€

Presentació nova col·lecció de vestits 
i-ri

Ettore

Vermut, patates i olives 3,50 €.
El Racó del Vermut

8% addicional de descompte a totes 
les promocions.

Free & Glasses

Descompte del 5% en tots els 
productes, menys informàtica i telefo-
nia mòbil. Promoció Pla Renove. 

Miró

Amb la compra d'una manicura més 
un esmaltat permanent tens de regal 
la manicura.

Néctar Estètica



Convidarem als nostres clients a un 
cafè o refrigeri.

AV. PRAT DE LA RIBA______________________________________________

Regal de polseres de llum a tots els 
nens i nenes que vinguin a comprar.

Teixits Arbós

Centpeus

La Sirena

Divendres a partir 19.30 h et 
convidem a la presentació exclusiva 
de la nova gamma de TV ANDROID 
de Sony. A més podràs experimentar 
amb les nostres càmeres d’aventura i 
la possibilitat de jugar a la PS4 en 
gran format i 4K. Gaudeix d’uns 
descomptes especials en tecnologia i 
no et quedis enrere.

Sony Center

Vitaldent
Taller de Composturas
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Cansaladeria Segarra

Fil d’or
Fleca 2000
Forn Sistaré

PLAÇA DEL MERCADAL___________________________________________

Desfilada d'un cavall i un unicorn 
amb una mostra de la roba de nova 
temporada. Busca'ls per informar-te 
sobre el nostre concurs!

Patateria Laurie

Promocions
Flors Anita
Casa Navàs

Divendres 24 d'abril de 18 a 20 h - Taller "Crea el que vulguis i on vulguis" Vine a 
veure'ns i t'ensenyarem a treure més partit al teu iPad.  Dissabte 25 d'11 a 12 h  
"la tecnologia també per als més petits" Taller educatiu infantil Perquè ens podem 
divertir aprenent. Dissabte 25 d'abril de 18 a 21 h "So en estat pur realitzat amb 
els teus dispositius" Et convidem a sentir la millor música creada de la millor 
manera. Actuació del Dj. Ion Santiso i col·laboració de XL Produccions. 

INTECAT iStore Reus
Granier Pans Artesanals

Sabateria Torras nens
Petit detall pels nens

Tomàs Barberà
Z and Co.
Photocall per als nens que facin com-
pres i sorteig entre tots els que es 
facin fotografies.

Divendres 24 de 18 h a 21 h: Sessió "beaty & shopping" els clients gaudiran de les 
consultores de bellesa de Mary Kay, escolliràs el look que vulguis amb un 20% de 
dte. et maquillaran de manera gratuïta, et divertiràs i et posarem ben guapa.
Dissabte 25: Sessió de tarda amb música Dj., i moltes més sorpreses, amb un 20% 
de dte. durant tot el dia.

RAVAL DE JESÚS_________________________________________________
Bimba’s

Alquimia

Calçats Vives



Draps de Casa

La Caseta

Teula

5% de descompte en el primer parell 
de sabates i 10% en el segon.

Calçats Ferreres

RAVAL SANTA ANNA_______________________________________________

Banc de Reus Matalasseria La Gloria

Halcón Viajes
Blau Aran Hogar 
BEEP Informàtica

Tast de productes i sorteig  de 
productes, presentació nova carta 

NostrumPresentació noves col·leccions 
Primavera-estiu i Obsequi de dues 
invitacions pel ‘Ganxet Pintxo' en 
establiments associats per cada 30 € 
de compra nova col·lecció. 

RAVAL MARTÍ FOLGUERA__________________________________________
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RAVAL DE JESÚS_________________________________________________
Multioptiques Teixidó

Promocions diverses.
Moran Perruquers

Santi Pàmies Joier
Presentació de la col·lecció primaver-
a/estiu 2015 amb la inauguració de 
l'exposició a la segona planta, amb 
copa de cava.
Xocolat
Descomptes en xecs regal.

Essenzza
Intersport
20% de dte. de 19.30 h a 21.30 h.

Cristina Prats. L’essència de l’art

20% de dte. en nova temporada
Diosas

10% extra en tots els articles
Esports Gené-Capdevila

Gratuït per a tothom: Fish Pedicure Express, Manicura amb aromateràpia i els 
colors de moda primavera-estiu CND, maridatge del Cocktail Blue Ruham amb 
Candy Bar, regal de cosmètica en mida de prova. A més,  preus especials a tota la 
carta de tractaments i sorteig de 3 massatges corporals de 60 minuts.

Las Termas de Ruhan Reus

Per cada compra obsequiareu amb 
un xec de regal per la propera.

Santi-Per Dona

Per cada compra obsequiareu amb 
un xec de regal per la propera.

Santi-Per Home

Podreu trobar peces a 15 €.
SomSis

Llauneria Mata
La Mina 

Confiteria Poy



Organitza:

Col·laboren:


