
Durant tot el mes
Exposició de tions  
en miniatura
Durant tot el dia
Mostra de tions de format petit. 
Col·lecció particular.

Durant tot el mes
Pòster de la tronada
Durant tot el dia
A totes les botigues del passeig 
comercial El Pallol, per una 
compra superior a 10 €, rebràs 
el pòster de la tronada de regal. 
Fins a exhaurir-ne les existències.

Durant tot el mes
Pessebre gegant
Durant tot el dia
Espectacular pessebre gegant 
amb les figures i escenes 
tradicionals: el Naixement, 
l’Anunciació, els Reis de l’Orient, 
el Caganer, etc.

Durant tot el mes
Animació d’autòmats
Durant tot el dia
A la planta baixa, podràs 
trobar una animació d’ossos i 
esquimals en moviment, amb un 
decorat inspirat en el pol nord.

Fins al 5 de gener
Mercat d’artesania
De 10.30 h a 14 h  
i de 16.30 h a 21 h
Organitzat pel Col·lectiu Reusenc 
d’Artesans. Hi podeu trobar una 
extensa oferta d’articles artesans 
de regal i decoració.

Dissabte 2
Swing & Lindy Hop
A les 12 h
Taller d’iniciació de Swing & Lindy 
Hop, per continuar amb el ball i 
posar en pràctica l’experiència. 
Ofert per Bàsic Escola de Ball i 
obert a tothom.

Del dilluns 11 
al diumenge 17
Tió solidari
Durant tot el dia
Un Tió que arribarà perquè tothom 
qui ho vulgui li pugui deixar llegums 
secs, arròs i pasta. Aquests queviu-
res seran distribuïts per tal d’ajudar 
les persones més desfavorides.

Dissabte 9
Logam Brass
A les 19 h
Aquesta formació musical ens 
sorprèn amb la versatilitat dels 
instruments de vent-metall i ens 
garanteix una descoberta en 
cadascun dels seus concerts.

Dijous 14
Lliurament  
de joguines
A les 11 h
Lliurament de joguines  
a la Creu Roja per als infants 
amb problemes socials  
o econòmics.

Del dissabte 2 
al diumenge 10
Fira de gastronomia 
urbana
Durant tot el dia
Parades de diferents productes 
elaborats de manera artesana. 
Ofert per Aixopluc.

Dissabte 16
26è Concert  
de gralles
A les 12.30 h
Tradicional concert  
de gralles amb diversos  
grups del país.

Dissabte 23
Maquillatges  
infantils
De les 18 h a les 21 h
Vine, et maquillarem i et podràs 
transformar en un personatge 
fantàstic amb motius nadalencs. 
A càrrec de This is Makeup.

Diumenge 31
L’Home  
dels Nassos
A les 12.30 h
Visita d’aquest tradicional 
personatge que té tants nassos 
com dies té l’any.

Dissabte 30
Concert de nadales
A les 18.30 h
Mel i Mató, acompanyat pel  
cor de veus Gaudim Musicals, 
ens ofereixen un recull de 
nadales clàssiques i modernes  
i un repertori de musicals  
en directe.

Fins al 14 de gener
Parc d’atraccions
Consulteu-ne el calendari i els 
horaris a la taquilla del parc.
Tots els dilluns: 1 €
Per la compra de qualsevol 
article a les botigues del Pallol, us 
regalarem un tiquet que podreu 
utilitzar a les atraccions infantils.

Dijous 4 de gener
Roda de premsa 
infantil als jugadors  
del CF Reus
A les 19 h
En acabar, signatura d’autògrafs 
per part dels jugadors.

Divendres 29 
i dissabte 30
Recollida de cartes
A les 19.30 h aproximadament
Els emissaris reials visitaran El 
Pallol de manera itinerant, perquè 
tots els nens i les nenes que ho 
vulguin els puguin lliurar la seva 
carta per als Reis de l’Orient.

Els dies  
24 i 31, vigílies 
de dia festiu, 

tanquem a les 
20 h

Els festius 6, 8, 10 i 17 de desembre i 7  de gener obrim, de les 10.30 h  a les 21 h


