
Sortida a Reus 

La ruta del Modernisme i Museu del Vermut 

 
Divendres dia 28 de febrer de 2020. Sortida a 3/4 de 8 de l'Avgda. Jacquard 

(davant de Mercadona) per tornar sobre les 8h. 
 

En direcció Reus farem una parada a l'alçada de Torredembarra i continuar per  

arribar a la ciutat.  
 

Al matí començarem la visita guiada de la "Ruta del Modermisme" consistent 

en el comentari de façanes com la Casa Gasull, Casa Rull, i el Dispensari 

Antituberculós...  

Ens deturarem a la Plaça del Prim per explicar-nos aquesta plaça, on està ubicat 

el Teatre Fortuny de l'any 1882, sols la façana, considerat un dels més 

importants del país. 

Continuarem en direcció a la plaça Mercadal, per observar la Casa Navàs, sols 

l'exterior, declarada monument històric i artístic. Així mateix ens explicaran 

l’Ajuntament de Reus. 

Seguirem el recorregut i segons la disponibilitat de temps ens comentaran la 

Prioral de Sant Pere (gòtic renaixentista) junt amb el conjunt històric de les 

Peixateries Velles i campanar, i retornar a la Plaça del 

Mercadal.  

Continuarem la nostra 

visita al Gaudí Centre 

Reus: un lloc d'inter- 

pretació dedicat a 
Gaudí. Ens permetrà 

experimentar la seva  

obra i per descobrir la 

seva ciutat natal.  
 

fotos cedides per REUSpromoció 

Al migdia anirem al Museu del Vermut per conèixer 
l'origen del vermut de Reus i veurem la col·lecció més 

important del món, amb el consegüent vermutet per 

després dinar al restaurant del mateix Museu. 

A la tarda ens dirigirem a l'Institut Pere Mata, conjunt arquitectònic Modernista 
emblemàtic de la ciutat, construït l’any 1897 per l’arquitecte Lluís Domènech i 

Montaner. Visitarem el pavelló número 6 per la seva riquesa ornamental, el de 

més valor artístic. 

Amb aquesta visita finalitzarem la sortida per tornar a Terrassa abans de les 8h. 
      

Preu soci 50€      no soci 57€ 
 

Places limitades. La data màxima d'inscripció és el 20 de febrer 

Per fer el més aviat possible les reserves us agrairem que passeu personalment 

per ACTES a formalitzar la inscripció i triar les postres. 
 

dilluns, dimecres i dijous de 10:30 a 13h.  -   c.Colom, 2 - despatx 123 

Correu: actes.2011@gmail.com 


