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Editorial

La fira familiar
de referència 
Del 8 al 12 d’octubre torna una nova edició d’exproReus, la 
fira de fires, amb una àmplia oferta de serveis i activitats 
per a tota la família i prop de 200 estands dedicats a la llar, 
l’automoció, la tecnologia, la bellesa i la gastronomia, entre 
d’altres. Gairebé 20.000m2 ubicats a les instal·lacions del 
polígon Tecnoparc, amb fàcil accés des de la T-11 i nombro-
ses places d’aparcament gratuït.

ExproReus, arriba a la seva 45a edició convertida en la fira 
familiar de referència de la demarcació. Amb una llarga tra-
dició i la voluntat d’adaptar-se als nous temps a través d’ac-
tivitats interessants i propostes per a grans i petits. 

El programa d’activitats d’enguany té present la gastrono-
mia, les activitats infantils, les tecnologies i també vol pre-
miar als visitants amb sortejos i concursos. Així, durant els 
5 dies de fira es sortejarà entre els assistents estades de 
cap de setmana gràcies a buscounchollo.com.

La restauració tindrà un paper destacat amb la realització 
d’exhibicions a càrrec de reconeguts cuiners i la zona de de-
gustacions ubicada a l’auditori exterior. Fins les 11 de la nit 
podreu gaudir d’un agradable espai a l’aire lliure amb una 
variada oferta de degustació. Pel que fa a l’automoció, la 
presència d’una trentena de marques de cotxes i vint més 
de motos així com les presentacions de vehicles són els 
principals atractius. 

I si ens voleu acompanyar a través de les xarxes, entre totes 
les persones que etiquetin les seves fotos  amb el hashtag 
#jovaigaexproreus a Instagram es farà un concurs per triar 
la millor imatge. Podreu guanyar una tablet i lots de produc-
tes locals.

Esperem que gaudiu durant aquests 5 dies de l’oferta co-
mercial, lúdica i d’entreteniment que l’equip de firaReus ha 
treballat amb la màxima il·lusió. 

Alhora us convidem a conèixer i gaudir de l’àmplia i singu-
lar oferta comercial, turística i arquitectònica de la ciutat de 
Reus.

Una completa gamma de calderes de biomassa i 
biocombustibles, la solució per a cada necessitat

Tels.  977 340 636 i 977 126 167 - roal@instalroal.com 

www.instalroal.com

ENERGIA RENOVABLE
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exproReus
Fira de Fires
Carles Pellicer i Punyed, l’alcalde de Reus recentment reelegit, fa pal·lesa en aquesta salu-
tació, la importància que ha tingut, té i tindrà el certamen d’exproReus per la ciutat

La ciutat de Reus és a punt 

d’acollir una nova edició d’ex-

proReus, la fira multisectorial 

que des de fa dècades forma 

part de la nostra memòria 

col·lectiva. Escenari privile-

giat per acostar-se a novetats 

en productes i serveis pro-

fessionals en tots els àmbits, 

exproReus és també un espai 

de trobada per a visitants arri-

bats de diferents indrets, la 

qual cosa reforça la capacitat 

de la nostra ciutat de ser un 

pol d’atracció i de dinamitza-

ció econòmica i social obert al 

conjunt del territori.

Amb quaranta-cinc edicions 

de trajectòria, exproReus s’ha 

consolidat com una de les fires 

multisectorials més antigues i 

destacades de Catalunya. Això 

ha estat així gràcies a la seva 

voluntat d’acceptar el repte 

de mantenir-se fidel al seu es-

perit inicial i, al mateix temps, 

obrir la porta a totes les inno-

vacions necessàries per donar 

resposta a les expectatives 

d’un públic cada dia més exi-

gent.

És aquesta la fórmula que sin-

gularitza exproReus, la Fira 

Catalana del Consumidor, i 

que la converteix en una au-

tèntica experiència de desco-

berta i d’oci per al públic que 

la visita, ja es tracti de públic 

familiar o de col·lectius pro-

fessionals especialitzats. L’or-

ganització i la presentació dels 

diferents estands i l’oferta es-

pecífica de productes i serveis 

es combina amb una àmplia 

oferta d’activitats comple-

mentàries que permeten allar-

gar la visita i fer-la agradable 

i distesa. L’oferta gastronòmi-

ca i de restauració que acull 

l’àrea del Tasting Village, on a 

més de productes artesans i 

de qualitat hi ha instal·lat un 

espai de showcooking i un de 

chill out, així com la compe-

tició d’acrobàcies aèries que 

podrem veure el dia 12 i que 

comptarà amb la participació 

d’artistes i estudiants d’arreu 

de l’Estat, són exemples prou 

el·loqüents de la capacitat 

d’exproReus de donar forma 

a una programació suggerent 

i atractiva.

Tot plegat fa que aquests dies 

les instal·lacions de Fira Reus 

tornin a ser epicentre de l’ofer-

ta d’activitats que Reus posa a 

disposició dels reusencs i les 

reusenques i de tots els visi-

tants que vulguin acostar-s’hi. 

Una autèntica oferta de ciutat, 

amb segell propi, que gira al 

voltant de la nostra capacitat 

de combinar l’oferta comercial 

de qualitat amb l’atractiu d’un 

patrimoni cultural destacadís-

sim i d’una agenda esdeveni-

ments que, com Expro/Reus, 

fan sempre nova l’experiència 

de passejar pels carrers. 

És amb aquest desig que us 

convido a fer vostra aquesta 

nova edició d’Expro/Reus. Si-

gueu-hi tots i totes benvinguts.

Amb quaranta-cinc 
edicions de trajectòria,
exproReus s’ha conso-
lidat com una de les 

fires multisectorials més
antigues i destacades 

de Catalunya
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Reus, capital firal del 
Sud de Catalunya
Marc Arza, Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Reus analitza el paper
de la Fira en el context del Sud català

La fira de fires, exproReus, 

arriba a la seva 45a edició 

convertida en un espai de re-

ferència i una cita econòmica 

i social que situa a Reus com 

la capital firal del Sud de Ca-

talunya. 

Durant 5 dies, gairebé 200 em-

preses del territori troben un 

emplaçament on donar-se a 

conèixer, intercanviar coneixe-

ments i contactes. 20.000 m2 

d’exposició que combinen 

el vessant professional amb 

el lúdic. A exproReus hi con-

flueixen les expectatives dels 

expositors, que aposten per fi-

raReus per fer créixer els seus 

negocis, i el desig dels visi-

tants de trobar en un sol espai 

allò que necessiten per la llar, 

les novetats tecnològiques i 

d’automoció, entre d’altres, al-

hora que passen un agradable 

dia en família. 

Perquè exproReus també és 

una festa. Amb la capacitat 

d’adaptació als nous temps, 

la fira continua sent la cita 

ineludible del mes d’octubre 

que des de fa dècades tots 

tenim al cap. S’ha repensat el 

seu format per tal que continuï 

viva i per això, des de l’organit-

zació es treballa per oferir un 

programa que resulti atractiu 

per a tothom. Així, s’hi faran 

tallers d’activitats infantils 

on els pares poden deixar els 

seus fills i filles durant una 

hora mentre visiten l’espai 

d’exposició. Els petits tindran 

un berenar saludable gratuït i 

també hi trobaran espectacles 

de màgia, etc. Després, es po-

drà tancar la jornada amb un 

sopar  a la zona de restaura-

ció del Tasting Village, on s’hi 

podran tastar i comprar tot 

tipus de productes d’alimen-

tació artesanals. Per cert que 

aquest espai tancarà més tard 

que la zona d’exposició, a les 

onze de la nit, precisament 

per facilitar l’estada a l’espai 

firal el màxim temps possible. 

Des de l’organització de la fira 

s’ha treballat per completar 

l’experiència de la visita amb 

activitats paral·leles que per-

metin a tothom trobar algun 

un motiu per venir-la a visitar. 

Per citar-ne alguns, els tallers 

didàctics pels petits, el sorteig 

d’escapades de cap de setma-

na que es faran cada dia o el 

concurs d’Instagram que pre-

miarà a aquelles persones que 

etiquetin les seves fotos amb 

el hashtag #jovaigaexproreus. 

Això a més de les activitats 

que els expositors han progra-

mat als seus estands. 

Amb el desig que tant exposi-

tors com visitants gaudiu de 

la vostra estada a exproReus, 

sigueu benvinguts. Bona fira. 

S’ha repensat el seu 
format per tal que 
continuï viva i per 

això, des de l’organit-
zació es treballa per 
oferir un programa 
que resulti atractiu 

per a tothom
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La fira de fires
Issac Sanromà
President del Comitè Executiu de firaReus

Benvinguts a aquesta nova edi-

ció de l’exproReus, l’autèntica 

fira de fires de casa nostra. Un 

certamen que enguany arriba 

a la quaranta-cinquena edició. 

Una xifra que ho diu tot sobre la 

capacitat de mantenir-se fidel 

a la seva cita amb expositors 

i visitants. En un moment com 

l’actual, quan comencem a 

deixar enrere la crisi d’aquests 

darrers anys que ha provocat 

canvis transcendents en tots 

els àmbits de la nostra realitat 

més immediata, és admirable 

trobar-nos amb un certamen 

capaç de mantenir inalterable 

el seu lideratge al capdavant 

de les fires multisectorials del 

sud de Catalunya.

I el secret d’aquesta longevitat 

s’explica, especialment, per la 

capacitat d’adaptació a les cir-

cumstàncies que ha tingut el 

certamen. Les fires són un ele-

ment de promoció econòmica 

i, per tant, no són alienes a la 

conjuntura que condiciona to-

tes les activitats. Ans al contra-

ri. Pateixen més que ningú les 

seves conseqüències. Per això 

s’ha de valorar aquesta cintura 

que han demostrat els diver-

sos comitès organitzadors a 

l’hora de saber adaptar-se a 

una realitat canviant i modelar 

una proposta firal ajustada a 

les necessitats de tots, sense 

perdre la qualitat que la carac-

teritza.

La fira, per tant, se’ns presen-

ta mantenint l’essència que li 

és pròpia. D’una banda aco-

llint una àmplia representació 

d’expositors dels principals 

sectors econòmics del territo-

ri, el que li dóna prestigi i valor. 

I, de l’altra, introduint elements 

innovadors que serveixen per 

mantenir l’atenció constant 

del nostre públic objectiu. En-

guany en tenim una bona mos-

tra, amb el showcooking amb 

el prestigiós cuiner Xavier Pe-

llicer, la competició d’acrobà-

cies que es realitzarà al nostre 

auditori, la jornada monogràfi-

ca sobre les fires del territori o 

l’aposta per les xarxes socials 

cercant la complicitat del vi-

sitant amb el concurs d’insta-

gram #jovaigaexproreus. 

És per això que cal agrair la 

bona feina del comitè organit-

zador, presidit pel vicepresi-

dent primer de la Cambra de 

Comerç, Xavier Colom, per la 

seva dedicació a l’hora d’ima-

ginar una fira renovada, capaç 

d’afegir nous al·licients per fer 

del certamen una referència a 

tots nivells.

I he deixat pel final el reco-

neixement als expositors. Els 

he deixat els últims perquè 

són els primers. Ells són la 

nostra principal raó de ser, 

els que donen sentit a la nos-

tra feina. La seva participació 

és el que justifica tota la il·lu-

sió que dipositem en aquesta 

empresa. Per això, més que 

mai, és un honor per firaReus 

comptar amb la seva con-

fiança.

Així és l’exproReus. El resultat 

d’una feina abnegada en favor 

de la promoció econòmica del 

territori posant en valor l’ac-

tivitat de les empreses que 

aposten per nosaltres, conver-

tint el palau firal en un escena-

ri ideal per gaudir plenament 

del certamen i amb el desig 

sincer que actuïn de prescrip-

tors convençuts de les seves 

innegables possibilitats.

Gràcies per la seva confiança. 



NOU DISCOVERY SPORT

L'AVENTURA
ÉS AL NOSTRE ADN... SEMPRE.

Us presentem el SUV compacte més versàtil de Land Rover: el nou 
Discovery Sport. El vehicle amb el qual sentiràs l'aventura com a pròpia 
sempre, tant a la muntanya com a la ciutat. Equipat amb tecnologies 
intel·ligents com el sistema Terrain Response® és perfecte per activitats 
a l'aire lliure i esports d'aventura. I amb una tercera fila de seients plega-
bles i un ampli espai de càrrega de 1.698 litres és ideal per desenvolu-
par-se a la ciutat. A més, el nou Discovery Sport ha aconseguit la 
màxima puntuació a les exigents proves de seguretat Euro NCAP.
Línia Land Rover 902 440 550

Proves realitzades en circuit tancat 
per professionals. Gamma Discovery 
Sport. Consum combinat: des de 5,7 
fins a 6,3 litres/100 km. Emissions de 
CO2: des de 149 fins a 166 grams/km.

FULL TRACTION
A TARRAGONA

Carretera de València, 206 · 43006, Tarragona (Entrada 
per l'Autovia de Tarragona a Salou, al costat del Lidl).

977 55 41 11 / info@fulltraction.cat
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Vine a veure'l i a provar-lo a

EXPROREUS 2015!
08-12 OCTUBRE · Fira de Reus

Stand Full Traction, Concessionari Oficial Land Rover



L’any 2011, la fira es 
trasllada a les actuals 

instal·lacions del
Tecnoparc, un espai

de 24.000m2

La primera edició de la fira es 

celebrà l’any 1942. La Primera 
Feria Oficial de Muestras de 
la Provincia de Tarragona es 

va fer durant aquesta primera 

etapa de manera itinerant en 

diversos llocs de la ciutat i a cel 

obert cada 6 anys.

L’any 1969 la fira va consolidar 

un espai estable als pavellons 

de l’antiga estació del Nord o 

de Lleida. Les instal·lacions del 

Palau Firal de l’Avda. de Sant 

Jordi van ser inaugurades l’any 

1978 i l’any 2000, amb l’am-

pliació del nou palau firal, es 

va incrementar el nombre de 

sales i espais per l’activitat fi-

Una fira amb història
La primera edició es remunta a 1942

VIU ExproReus | 14 Octubre 2015
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A dalt, entrada del Palau Firal de l’Avinguda 
Sant Jordi. A la dreta, la Fira instal·lada als te-
rrenys de Renfe a l’espera d’enllestir les actuals 
instal·lacions del Tecnoparc. A baix, pavellons 
de la Fira a l’antiga Estació del Nord.

ral i congressual. Precisament 

en aquests terrenys serà on 

el proper mes de novembre 

es posarà en funcionament el 

Centre Comercial La Fira que, 

amb la conservació d’aques-

ta denominació, posa de ma-

nifest el reconeixement i les 

connotacions de l’activitat firal 

desenvolupada.

L’any 2011, la fira es traslla-

da a les actuals instal·lacions 

del Tecnoparc, un espai de 

24.000m2 polivalent, amb ca-

pacitat per acollir tota mena 

d’esdeveniments i amb ofi-

cines destinades a l’activitat 

d’empreses del sector tecnolò-

gic i turístic principalment. 
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www.tapissatsifundesjb.com

       tapissatsjb

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VIU ExproReus | 15Octubre 2015

VIU ExproReus PUBLICITAT



viu_tarragona_MERCHE_CT.indd   2 14/09/15   11:20

T’ESPEREM AL

MAZDA SKYACTIV TOUR 2.0



T’ESPEREM AL

MAZDA SKYACTIV TOUR 2.0

DESCOBREIX MÉS A MAZDA.ES

del 8 al 12 d’octubre de 2015

El Mazda SKYACTIV Tour 2.0 arriba a Reus 
per a presentar-te les darreres novetats de la 
gamma Mazda al ritme de la millor música dels 
DJs de Los 40 principales

Experimenta la sensació de posar-te al volant 
dels nostres nous models, com el Mazda2 o 
el Mazda CX3. A més, podràs participar en 
el sorteig d’un increïble Curs de Conducció 
Esportiva i Segura per a 2 persones

Vine i explica la teva experiència a #mazdaskyactivtour . No t’ho perdis!

KIMAUTO TARRAGONA
Tel. 977 553 453



WWW.LEST ILAMIDA.COM

MODERN · Misericòrdia, 31· REUS · 977 318 801
MASSÍS· Camí de Riudoms, 49· REUS· 977 332 590



Delegació El Vendrell
Ctra. de Tarragona, 8
(davant del monument als castellers)
Tel. 977 182 347

WWW.LEST ILAMIDA.COM

MODERN · Misericòrdia, 31· REUS · 977 318 801
MASSÍS· Camí de Riudoms, 49· REUS· 977 332 590
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Què és Viajes Para Ti SLU? 

Som una agència de viatges 

on-line amb dues marques 

comercials. Per una banda 

està Esquiades.com, que és la 

nostra web de viatges d’esquí 

i muntanya. Per altra banda, 

està BuscoUnChollo.com, a 

on es poden trobar viatges de 

tota mena a preus realment in-

creïbles. La nostra empresa te 

ara 13 anys i som un total de 48 

empleats. El passat 2014 vam 

arribar a vendre on-line més 

de 100.000 reserves entre les 

dues marques comercials.

Quines ofertes de viatges teniu 

a les vostres webs? En quant a 

BuscoUnChollo.com, un exem-

ple dels nostres “chollos” de vi-

atge és reservar 2 nits a Menor-

ca per només 9€ per persona 

en un apartament per a quatre 

persones. Exemple d’oferta de 

BuscoUnChollo.com:

Pel que fa a Esquiades.com, 

tenim ofertes per anar a es-

tacions d’esquí de Catalunya, 

Andorra i Espanya, a part dels 

Pirineus Francesos i als Alps. 

Com que tenim tanta diver-

sitat de producte, hi ha per 

tots els gustos i butxaques, si 

bé tenim uns preus realment 

molt ajustats a totes les des-

tinacions. Un exemple d’ofer-

ta d’Esquiades.com seria 

aquest:

Quan fa que esteu emplaçats 

a les oficines del TecnoParc? 

Aquest mes d’octubre farà ja 

dos anys que vam canviar la 

nostra seu a les oficines del 

TecnoParc de Reus i, passat 

aquest temps, estem molt con-

tents amb el canvi. L’edifici és 

molt complet i ens aporta tot el 

necessari per poder dur a ter-

me la nostra activitat d’agèn-

cia de viatges on-line. A més a 

més, tenim el valor afegit d’una 

major proximitat a moltes em-

preses de la província també 

ubicades aquí, a més d’accés 

a participar en esdeveniments 

que es porten per part de la fira 

de Reus i hi podem participar 

més activament.

Per què heu decidit participar 

aquest any a la fira expro-

Reus? Sabem que hi ha molta 

gent de la província de Tarra-

gona que reserva a les nostres 

dues pàgines web:

BuscoUnChollo.com i

Esquiades.com

Per això, hem pensat que la 

nostra presència a la fira expro-

Reus mitjançant sorteigs de vi-

atges pot ser una manera molt 

bona de donar les gràcies a to-

tes les persones de la província 

que han confiat en nosaltres 

durant els 13 anys que portem 

d’existència. A més a més, pen-

sem que és una opció diferent 

de fer-nos conèixer a aquells 

que encara no han sentit a par-

lar de nosaltres i que es troben 

a prop de nosaltres.

En què consistirà la vostra 

participació? Hem pensat 

que, per fer una cosa divertida 

i amb bona acollida, sorteja-

rem un viatge cada dia durant 

els dies que estigui oberta la 

fira. Seran viatges a diferents 

destinacions, molt enfocats 

a turisme rural i gastronòmic 

(per les dates on som). 2 dels 

5 viatges que sortejarem se-

ran caps de setmana a la neu, 

a Andorra. Tothom que vingui 

a exproReus podrà participar 

en aquests sorteigs a un petit 

espai que tindrem abans d’ac-
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cedir a la fira.  

Com veieu el sector dels viat-

ges en general i dels viatges 

d’esquí en particular? El sec-

tor de viatges és un dels més 

importants en l’àmbit mundial, 

i un dels que més està creixent, 

inclús en temps de crisi. La gent 

cada cop vol viatjar més i amb 

les millores de les comunicaci-

ons i el boom d’Internet, aquesta 

demanda cada cop és més pro-

nunciada. En els darrers 20 anys 

Barcelona ha triplicat el nombre 

de turistes, i com moltes altres 

destinacions té un creixement 

espectacular. Respecte al sec-

tor de la neu, aquest passat es-

tiu hem tingut un increment del 

600% de reserves respecte el 

2014. L’esquí és una activitat 

cada cop més de moda i que 

és molt més accessible que fa 

uns anys. A més, totes les es-

tacions tenen zones per debu-

tants, escoles d’esquí, activitats 

per famílies, etc.  Tot això, sumat a 

una bona tasca comercial amb pa-

quets atractius i a bons preus com 

els que tenim a Esquiades.com, 

fa que la gent cada cop s’animi 

més a anar a esquiar.

Esquiades.com/BuscoUnChollo.com
Per viatjar a preus increïbles



Subaru Forester
Desde 25.100€

902 10 00 22
www.subaru.es

MOTOR BÓXER

TRACCIÓN SYMMETRICAL AWD

X-MODE

NAVEGADOR

TECHO SOLAR PANORÁMICO

APERTURA AUTOMÁTICA PORTÓN TRASERO

SMART ENTRY & BOTÓN DE ARRANQUE

CONTROL DINÁMICO DEL VEHÍCULO (VDC)

CONTROL DESCENSO DE PENDIENTES

SISTEMA ARRANQUE EN CUESTA

Consumo: 5,6 - 6,6 L/100Km. Emisiones CO2:146 - 153 g/Km.
P.V.P. recomendado en P. y B. para Forester 2.0 CVT Sport, Transporte, Impuestos, promoción y plan PIVE  incluidos. Modelo visualizado: Forester 2.0TD Executive Plus.

Auténtico 4x4
para FANÁTICOS

de la Vida

MOTOR 23 S.A. C/ Caràbia 10, Urb. l’Albada. Tarragona. Tel. 977 553 453
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SERVEI TÈCNIC OFICIAL: ELECTRO SERVICIO CORNELMAT, S.L.
C/ Escultor Verderol Nº 10 Baixos 

43002 Tarragona 
Tel: 977221664 · Fax: 977 247067
comercial@electro-servicio.com

www.electro-servicio.com

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA                                                                                        
Manteniment integral
d’instal·lacions d’hostaleria:
∤ Cuines
∤ Forns
∤ Extraccions
∤ Fred industrial i aire condicionat
∤ Rentat, etc…
∤ Preparació tècnica continuada

CORNELMAT SL
COMERCIAL:
Projectes, muntatges i instal·lacions: 
∤ Restaurants
∤ Hotels
∤ Càterings
∤ Hospitals
∤ Col·legis…







Nous 4x4 de Mercedes-Benz.
El millor en cada terreny.
Arriba una nova generació de totterrenys. Supera qualsevol obstacle perquè ve més preparada que mai. 
No es conforma a ser com les altres. Porta un estil de vida diferent i assoleix noves metes. Nous GLC, 
GLE i GLE Coupé. Explora el millor en cada terreny. 

Consum mixt i emissions de CO₂ GLC, GLE i GLE Coupé:  3,3 – 11,9 (l/100 km) i 78 – 278 (g/km).

años



Joan Carles Colom 
Tallers Metal·lúrgics Reus 

Aprèn a fer un massatge 
El millor regal per a la teva parella
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La trajectòria de Tallers Metal-

lúrgics Reus -TMR- s’inicia de 

la mà de Joan Colom Cañellas 

l’any 1965, en uns petits baixos 

del carrer Vapor Vell de Reus. 

Uns anys més tard es va tras-

lladar a un taller més ampli del 

carrer Jovellanos. Es va especia-

litzar principalment en la meca-

nització de peces i reparació de 

maquinària industrial.

Juntament amb el seu fill, Joan 

Carles Colom Bertran, van 

anar ampliant l’àmbit de tre-

ball introduint-se en el sector 

metal·lúrgic, realitzant treballs 

de manteniments industrials 

i de comunitats, estructures i 

tancaments metàl·lics, auto-

matitzacions de portes, instal-

lacions de canonades en acer i 

Taller a l’stand d’ Aquum

Aquest any Aquum Wellness a 

més de repartir 2x1 et proposa 

participar en un petit taller amb 

el propòsit d’ adquirir unes ide-

es bàsiques per aprendre a fer 

un massatge a la teva parella. 

Segurament, més d’ una vega-

da, la teva parella t’ha demanat 

que li féssis un petit massatge 

però no saps com fer-ho o no 

en tens gaire ganes. Doncs a 

partir d’ ara no hi haurà excu-

ses, gràcies a  les instruccions 

que et facilitaran els nostres fi-

sioterapeutes Raquel Gutierrez 

i Jordi Clua, et semblarà molt 

més fàcil fer un massatge rela-

xant a la parella. Es farà en pe-

tits grups cada 30 minuts i està 

pensat per a que els homes li 

facin a la seva parella.

Si vols participar pots triar tu 

mateix l’hora escrivint un cor-

reu a aquum@estivalpark.es o 

bé anar directament a l’stand 
de l’ Aquum els dies 9,10,11 i 12 

d’ octubre. Animeu-vos! 
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acer inoxidable entre d’altres, en 

aquesta època també ens và-

rem tenir que traslladar a unes 

instal·lacions amb més superfí-

cie de treball.

Actualment, TMR està localitzat 

a un taller de 1100m2 al polígon 

industrial Agroreus. Compta 

amb la tercera generació amb 

Jo.an Colom Borràs al capda-

vant d’un equip humà de 19 

treballadors i podem dir que 

el nostre saber fer i l’experièn-

cia acumulada a dia d’avui ens 

permet fer qualsevol tipus de 

treball, tant bé es tracti d’una 

reparació de qualsevol porta, 

reixa, canonada, estructura  o 

fins i tot de vàlvules de basses 

i de rec. Fabriquem i mecanit-

zem peces de ferro, nylon, tefló 

o PVC a mida amb el torn o la 

fresa, peces úniques d’art, tan-

caments i valles amb un disseny 

personalitzat, entre molts d’al-

tres treballs. 

Aquest nova edició de l’expro-

Reus és especial per a nosaltres, 

ja que aquest és el cinquantè 

aniversari de l’empresa. Per 

aquest motiu estem de cele-

bració i ho volem compartir 

amb vostès. Vingui’ns a veure, 

demani’ns una oferta per a la 

realització d’algun dels nostres 

serveis i podran participar en un 

sorteig d’una taula d’inoxidable 

fabricada al nostre taller que po-

dran veure a l’estand de la fira. 

El sorteig es realitzarà l’últim dia 

de l’exproReus 2015. 

Gràcies per la seva confiança. 
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Agenda d’activitats
Tot el que t’hem preparat durant els dies de fira 
Tots els dies Inflables gratuïts a càrrec de RG Espectáculos. Zona exterior

 Participa a l’enquesta de firaReus i entraràs al sorteig d’una escapada per dia cortesia de buscounchollo.com  

 Hall d’entrada.

 Roadshow Mazda 2015. Zona d’automoció.

 Sorteig d’una taula si demanes un pressupost a l’estand de Tallers Metal·lúrgics Reus.

 Participa al sorteig de varis premis a l’estand de Laserlab.

 Apropa’t i juga amb nosaltres al laberint d’il·lusions òptiques a l’estand de la clínica Baviera.

 Participa al joc “Escape en vivo” (a partir de 10 anys) a l’estand d’Enigmatik Games.

Dijous 8 d’octubre
Horari Activitat Ubicació

11 a 14h Tallers: Robòtica: Seràs capaç de programar el robot perquè resolgui el laberint 

sòl? (joves)Realitat virtual: Vols viatjar per l’espai, muntar a una muntanya rus-

sa o viatjar a l’interior del cervell tot sense moure’t de la cadira? Doncs vine a 

provar el casc de realitat virtual! (tots els públics)-Fabricació digital: Vols veure 

com surten els dissenys des de el pc? en 2D o 3D, les coses que dissenyem amb 

l’ordinador poden ser reals! (Demostració)

11h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

12h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

11 a 14h Jornada Fires locals i multisectorials. Foyer

13h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

16 a 21h Tallers: Robòtica: Seràs capaç de programar el robot perquè resolgui el laberint 

sòl? (joves)Realitat virtual: Vols viatjar per l’espai, muntar a una muntanya rus-

sa o viatjar a l’interior del cervell tot sense moure’t de la cadira? Doncs vine a 

provar el casc de realitat virtual! (tots els públics)-Fabricació digital: Vols veure 

com surten els dissenys des de el pc? en 2D o 3D, les coses que dissenyem amb 

l’ordinador poden ser reals! (Demostració)16h

16h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

17h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys) Estand de Fitt3D

18h Taller de pastelina Jumping Clay. Estand de Jumping Clay

18h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

18h Inauguració oficial Foyer

18h Demostració i elaboració microciment Estand Cuina & Disseny

19h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). A l’estand de Fitt3D

19h Presentació nova inducció in touch, de NOVY Estand Cuina & Disseny

19 a 23h Gaudeix dels còctels de les nits d’exproReus. Tasting Village

Divendres 9 d’octubre  
Horari Activitat Ubicació

Tot el dia Taller d’ idees bàsiques per aprendre a fer un massatge a la teva parella. Estand Aquum

11 a 15h Exploració visual gratuïta. A càrrec de l’òptic-optometrista de Clínica Estand Clínica Baviera

 Baviera Elena García Barrionuevo

11 a 14h Tallers: Robòtica: Seràs capaç de programar el robot perquè resolgui el laberint 

sòl? (joves)Realitat virtual: Vols viatjar per l’espai, muntar a una muntanya rus-

sa o viatjar a l’interior del cervell tot sense moure’t de la cadira? Doncs vine a 

Estand de Petits Enginyers

Estand de Petits Enginyers

Estand de Petits Enginyers
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provar el casc de realitat virtual! (tots els públics)-Fabricació digital: Vols veure 

com surten els dissenys des de el pc? en 2D o 3D, les coses que dissenyem amb 

l’ordinador poden ser reals! (Demostració)

11h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

12h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

12h Show Cooking a càrrec de Xavi Pellicer. Estand Cuina & Disseny

13h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

16 a 21h Tallers: Robòtica: Seràs capaç de programar el robot perquè resolgui el laberint 

sòl? (joves)Realitat virtual: Vols viatjar per l’espai, muntar a una muntanya rus-

sa o viatjar a l’interior del cervell tot sense moure’t de la cadira? Doncs vine a 

provar el casc de realitat virtual! (tots els públics)-Fabricació digital: Vols veure 

com surten els dissenys des de el pc? en 2D o 3D, les coses que dissenyem amb 

l’ordinador poden ser reals! (Demostració)

16 a 21h  Activitats infantils: Esferes, tunel paintball infantil, 1 inflable i pintacares.  Espai Tarraco Adventure. Zona  

  exterior (al final d’automoció)

16h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

17h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

17h Xerrada de l’Evolució d’un xef passant per l’alta Gastronomía a càrrec  Foyer

 de Xavier Pellicer.

17:30 a 18h Berenar saludable Zona exprokids

17:30 a 20:30 Tallers en anglès: Facepainting en anglès: taller de pintura facial.Taller Little 

Cheff: aprèn a cuinar amb el nostre peculiar cheff.Books per pintar i dibuixar. A 

càrrec de La Martina

17:30 a 20:30 Tallers per nens: Brain & Move: taller de gimnàstica cerebral i psicomotricitat. 

Àbac Soroban: aprèn a col·locar els nombres a l’àbac i a fer operacions mental-

ment. Jocs pedagògics: construccions en 2D i 3D. A càrrec de Nenoos.

18h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

18h Conferència a càrrec de Xavi Pellicer. Foyer

18h Taller de pastelina Jumping Clay. Estand Jumping Clay

18h Demostració i elaboració microciment. Estand Cuina & Disseny

18 a 20h Taller de manualitats amb materials reciclats a càrrec de Companyia Mag Nebur. Estand Companyia Mag Nebur

18 a 20h Taller de màgia a càrrec de Companyia Mag Nebur. Estand Companyia Mag Nebur

18 a 20h Taller infantil de Cares en 3D. Estand Laserlab

19h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

19h Presentació nova inducció in touch, de NOVY Estand Cuina & Disseny

19 a 23h Gaudeix dels còctels de les nits d’exproReus. Tasting Village

Dissabte 10 d’octubre
Horari Activitat Ubicació

Tot el dia  Taller d’ idees bàsiques per aprendre a fer un massatge a la teva parella. Estand Aquum

Tot el dia Activitats infantils: Esferes, tunel paintball infantil, 1 inflable i pintacares Espai Tarraco Adventure. Zona

 (de 14 a 16 ni hi haurà pintacares). exterior (al final d’automoció)

Tot el dia Fira Cupcake (espai d’exposició i desmostracions en directe) Foyer

11 a 14h Tallers: Robòtica: Seràs capaç de programar el robot perquè resolgui el laberint 

sòl? (joves)Realitat virtual: Vols viatjar per l’espai, muntar a una muntanya rus-

sa o viatjar a l’interior del cervell tot sense moure’t de la cadira? Doncs vine a 

provar el casc de realitat virtual! (tots els públics)-Fabricació digital: Vols veure 

com surten els dissenys des de el pc? en 2D o 3D, les coses que dissenyem amb 

l’ordinador poden ser reals! (Demostració)

11h  Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

11:30 a 12:30h Taller de màgia a càrrec de Companyia Mag Nebur. Estand Companyia Mag Nebur

12h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

Estand de Petits Enginyers

Estand de Petits Enginyers

Zona exprokids

Zona exprokids
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12h Demostració i elaboració microciment. Estand Cuina & Disseny

12 a 14h Tallers en anglès: Facepainting en anglès: taller de pintura facial.Taller Little 

Cheff: aprèn a cuinar amb el nostre peculiar cheff.Books per pintar i dibuixar. A 

càrrec de La Martina

12 a 14h Tallers per nens: Brain & Move: taller de gimnàstica cerebral i psicomotricitat. 

Àbac Soroban: aprèn a col·locar els nombres a l’àbac i a fer operacions mental-

ment. Jocs pedagògics: construccions en 2D i 3D. A càrrec de Nenoos.

12 a 14h Taller infantil de Cares en 3D. Estand Laserlab

12:30 a 13:30 Espectàcle de màgia a càrrec de Mag Nebur Estand Companyia Mag Nebur

13h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

13h Presentació nova inducció in touch, de NOVY Estand Cuina & Disseny

16 a 21h Tallers: Robòtica: Seràs capaç de programar el robot perquè resolgui el laberint 

sòl? (joves)Realitat virtual: Vols viatjar per l’espai, muntar a una muntanya rus-

sa o viatjar a l’interior del cervell tot sense moure’t de la cadira? Doncs vine a 

provar el casc de realitat virtual! (tots els públics)-Fabricació digital: Vols veure 

com surten els dissenys des de el pc? en 2D o 3D, les coses que dissenyem amb 

l’ordinador poden ser reals! (Demostració)

16h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

17 a 18:30h Taller de manualitats amb materials reciclats a càrrec de Companyia Mag Nebur. Estand Companyia Mag Nebur

17 a 18:30h Taller de màgia a càrrec de Companyia Mag Nebur. Estand Companyia Mag Nebur

17:30-18h Berenar saludable Exprokids

17:30 a 20:30 Tallers en anglès: Facepainting en anglès: taller de pintura facial.Taller Little 

Cheff: aprèn a cuinar amb el nostre peculiar cheff.Books per pintar i dibuixar. A 

càrrec de La Martina

17:30 a 20:30 Tallers per nens: Brain & Move: taller de gimnàstica cerebral i psicomotricitat. 

Àbac Soroban: aprèn a col·locar els nombres a l’àbac i a fer operacions mental-

ment. Jocs pedagògics: construccions en 2D i 3D. A càrrec de Nenoos.

18h Taller de pastelina Jumping Clay Estand Jumping Clay

18h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

18h Showcooking Xocosave mestre xocolater Adam Saez . Estand Cuina & Disseny

18 a 19h Màgia de prop a càrrec de Mag Nebur. Tasting Village

18 a 20h Taller infantil de Cares en 3D. Estand Laserlab

19h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

19 a 20h Espectàcle de màgia a càrrec de Mag Nebur. Estand Companyia Mag Nebur

19 a 23h Gaudeix dels còctels de les nits d’exproReus. Tasting Village

20:30 a 22h Màgia de prop a càrrec de Mag Nebur. Tasting Village

Diumenge 11 d’octubre
Horari Activitat Ubicació

Tot el dia Taller d’ idees bàsiques per aprendre a fer un massatge a la teva parella. Estand Aquum

Tot el dia Talla de firgures de fusta amb motoserra. Es farà un sorteig de les figures.  Al costat de l’estand de Suministros Agrícolas 

  Jardicamp S.L . Zona Exterior.

Tot el dia Activitats infantils: Esferes, tunel paintball infantil, 1 inflable i pintacares Espai Tarraco Adventure. Zona

 (de 14 a 16 ni hi haurà pintacares). exterior (al final d’automoció)

Tot el dia Fira Cupcake (espai d’exposició i desmostracions en directe) Foyer

Tot el dia Assajos Campionat nacional d’acrobàcies aèries. Auditori

11 a 14h  Tallers: Robòtica: Seràs capaç de programar el robot perquè resolgui el laberint 

sòl? (joves)Realitat virtual: Vols viatjar per l’espai, muntar a una muntanya rus-

sa o viatjar a l’interior del cervell tot sense moure’t de la cadira? Doncs vine a 

provar el casc de realitat virtual! (tots els públics)-Fabricació digital: Vols veure 

com surten els dissenys des de el pc? en 2D o 3D, les coses que dissenyem amb 

l’ordinador poden ser reals! (Demostració)

Estand de Petits Enginyers

Estand de Petits Enginyers

Zona exprokids

Zona exprokids

Zona exprokids

Zona exprokids
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11h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

11:30 a 12:30h Taller de màgia a càrrec de Companyia Mag Nebur Estand Companyia Mag Nebur

12h Demostració i elaboració microciment. Estand Cuina & Disseny

12h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

12 a 14h Tallers en anglès: Facepainting en anglès: taller de pintura facial.Taller Little 

Cheff: aprèn a cuinar amb el nostre peculiar cheff.Books per pintar i dibuixar. A 

càrrec de La Martina

12 a 14h Tallers per nens: Brain & Move: taller de gimnàstica cerebral i psicomotricitat. 

Àbac Soroban: aprèn a col·locar els nombres a l’àbac i a fer operacions mental-

ment. Jocs pedagògics: construccions en 2D i 3D. A càrrec de Nenoos.

12 a 14h Taller infantil de Cares en 3D. Estand Laserlab

12:30 a 13:30 Espectàcle de màgia a càrrec de Mag Nebur. Estand Companyia Mag Nebur

13h Presentació nova inducció in touch, de NOVY. Estand Cuina & Disseny

13h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

16 a 21h Tallers: Robòtica: Seràs capaç de programar el robot perquè resolgui el laberint 

sòl? (joves)Realitat virtual: Vols viatjar per l’espai, muntar a una muntanya rus-

sa o viatjar a l’interior del cervell tot sense moure’t de la cadira? Doncs vine a 

provar el casc de realitat virtual! (tots els públics)Fabricació digital: Vols veure 

com surten els dissenys des de el pc? en 2D o 3D, les coses que dissenyem amb 

l’ordinador poden ser reals! (Demostració)

16h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

17h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

17 a 18:30h Taller de manualitats amb materials reciclats a càrrec de Companyia Mag Nebur. Estand Companyia Mag Nebur

17 a 18:30h Taller de màgia a càrrec de Companyia Mag Nebur Estand Companyia Mag Nebur

17h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

17:30 a 18h Berenar saludable. ExproKids

17:30 a 20:30 Tallers en anglès: Facepainting en anglès: taller de pintura facial.Taller Little 

Cheff: aprèn a cuinar amb el nostre peculiar cheff.Books per pintar i dibuixar. A 

càrrec de La Martina

17:30 a 20:30 Tallers per nens: Brain & Move: taller de gimnàstica cerebral i psicomotricitat. 

Àbac Soroban: aprèn a col·locar els nombres a l’àbac i a fer operacions mental-

ment. Jocs pedagògics: construccions en 2D i 3D. A càrrec de Nenoos.

18 a 19h Màgia de prop a càrrec de Mag Nebur Tasting Village

18h Esdeveniment solidari a favor del AMPA CPEE ALBA , AMB LA PARTICIPACIO 

DE LIZARRAN REUS.UNA TAPA LIZARRAN + COPA DE VI 2€, LA RECAPTACIO 

INTEGRAMENT PER L’AMPA CPEE ALBA.

18h Taller de pastelina Jumping Clay. Estand Jumping Clay

18h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

18 a 20h Taller infantil de Cares en 3D. Estand Laserlab

19h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

19 a 20h Espectàcle de màgia a càrrec de Mag Nebur. Estand Companyia Mag Nebur

19 a 23h Gaudeix dels còctels de les nits d’exproReus. Tasting Village

20:30 a 22h Màgia de prop a càrrec de Mag Nebur. Tasting Village

Dilluns 12 d’octubre
Horari Activitat Ubicació

Tot el dia Taller d’ idees bàsiques per aprendre a fer un massatge a la teva parella. Estand Aquum

Tot el dia Activitats infantils: Esferes, tunel paintball infantil, 1 inflable i pintacares Espai Tarraco Adventure. Zona

 (de 14 a 16 ni hi haurà pintacares). exterior (al final d’automoció)

Tot el dia  Campionat nacional d’acrobàcies aèries. Auditori

Tot el dia Fira Cupcake (espai d’exposició i desmostracions en directe) Foyer

11 a 14h Tallers: Robòtica: Seràs capaç de programar el robot perquè resolgui el laberint 

Estand de Petits Enginyers

Zona exprokids

Zona exprokids

Zona exprokids

Zona exprokids

Estand Cuina&Disseny

Estand de Petits Enginyers



sòl? (joves)Realitat virtual: Vols viatjar per l’espai, muntar a una muntanya rus-

sa o viatjar a l’interior del cervell tot sense moure’t de la cadira? Doncs vine a 

provar el casc de realitat virtual! (tots els públics)-Fabricació digital: Vols veure 

com surten els dissenys des de el pc? en 2D o 3D, les coses que dissenyem amb 

l’ordinador poden ser reals! (Demostració)

11h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

11:30 a 12:30h Taller de màgia a càrrec de Companyia Mag Nebur Estand Companyia Mag Nebur

12h Demostració i elaboració microciment. Estand Cuina & Disseny

12 a 14h Tallers en anglès: Facepainting en anglès: taller de pintura facial.Taller Little 

Cheff: aprèn a cuinar amb el nostre peculiar cheff. Books per pintar i dibuixar. A 

càrrec de La Martina

12 a 14h Tallers per nens: Brain & Move: taller de gimnàstica cerebral i psicomotricitat. 

Àbac Soroban: aprèn a col·locar els nombres a l’àbac i a fer operacions mental-

ment. Jocs pedagògics: construccions en 2D i 3D. A càrrec de Nenoos.

12 a 14h Taller infantil de Cares en 3D. Estand Laserlab

12:30 a 13:30 Espectàcle de màgia a càrrec de Mag Nebur. Estand Companyia Mag Nebur

12h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

13h Presentació nova inducció in touch, de NOVY. Estand Cuina & Disseny

13h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

16 a 21h Tallers: Robòtica: Seràs capaç de programar el robot perquè resolgui el laberint 

sòl? (joves)Realitat virtual: Vols viatjar per l’espai, muntar a una muntanya rus-

sa o viatjar a l’interior del cervell tot sense moure’t de la cadira? Doncs vine a 

provar el casc de realitat virtual! (tots els públics)-Fabricació digital: Vols veure 

com surten els dissenys des de el pc? en 2D o 3D, les coses que dissenyem amb 

l’ordinador poden ser reals! (Demostració)

16h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

17h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

17 a 18:30h Taller de manualitats amb materials reciclts a càrrec de Companyia Mag Nebur Estand Companyia Mag Nebur

17 a 18:30h Taller de màgia a càrrec de Companyia Mag Nebur. Estand Companyia Mag Nebur

17:30 a 18h Berenar saludable Exprokids

17:30 a 20:30 Tallers en anglès: Facepainting en anglès: taller de pintura facial.Taller Little 

Cheff: aprèn a cuinar amb el nostre peculiar cheff.Books per pintar i dibuixar. A 

càrrec de La Martina

17:30 a 20:30 Tallers per nens: Brain & Move: taller de gimnàstica cerebral i psicomotricitat. 

Àbac Soroban: aprèn a col·locar els nombres a l’àbac i a fer operacions mental-

ment. Jocs pedagògics: construccions en 2D i 3D. A càrrec de Nenoos.

18 a 19h Màgia de prop a càrrec de Mag Nebur. Tasting Village

18h Taller de pastelina Jumping Clay. Estand Jumping Clay

18h Showcooking Xamfrà del Fòrum, chef Nacho Pous. Estand Cuina & Disseny

18h Participa al sorteig d’un minijo. Estand de Fitt3D

18 a 20h Taller infantil de Cares en 3D. Estand Laserlab

19h Taller amb llàpis 3D (a partir de 8 anys). Estand de Fitt3D

19 a 20h Espectàcle de màgia a càrrec de Mag Nebur. Estand Companyia Mag Nebur

19 a 23h Gaudeix dels còctels de les nits d’exproReus. Tasting Village

20:30 a 22h Màgia de prop a càrrec de Mag Nebur. Tasting Village
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VIU ExproReus AGENDA

Estand de Petits Enginyers

Zona exprokids

Zona exprokids

Zona exprokids

Zona exprokids



NOU VOLVO XC90
A NEW BEGINNING

El nou Volvo XC90 és un fet, és real.
Descobreix els seus increïbles avenços en 

connectivitat gràcies al sistema Sensus 
Connect. Aconsegueix la màxima potència 

amb els seus motors Drive-E i tria entre 
gasolina o electricitat segons necessitis. 

Sent-te més segur amb els avenços en el 
nostre innovador IntelliSafe. I gaudeix de la 

sensació d’amplitud amb els 7 seients 
distribuïts en 3 files.

Ctra. de València

a R
eu

s

a T
or

re
fo

rta

Autovia a Salou

Tarragona

Francolí

DISELAUTO TARRACO
Autovia de Salou, 6. Tarragona
977 55 42 14
diselautotarragona.com

A TARRAGONA

Volvo XC90 de 190 a 320 CV. Consum (l/100 km) de 2,1 a 8,0. Emissions CO2 (g/km) de 49 a 186.

Vine i descobreix-lo a fons a

EXPROREUS 2015!08-12 OCTUBRE  ·  Fira de ReusStand Diselauto Tarraco, Concessionari O�cial Volvo
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ACTIVITATS PER ZONES
TASTING VILLAGE (Restauració)

XEMENEIES I
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

ELECTRÒNICA I
TECNOLOGIA

SALUT, BELLESA
I ESTÈTICA

MULTISECTORIAL I
SERVEIS

AUTOMOCIÓ

MOTOS

CUPCAKE REUS
Ubicat a la planta 1

LLAR



VIU ExproReus PLÀNOL
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Dissabte 10, diumenge 11 i 
dilluns 12 durant tot el dia, 
al foyer de firaReus, situat 
a la planta 1, podreu gau-
dir d’un seguit de tallers i 
exhibicions de rebosteria 
creativa a la 3a edició de 
la Cupcake Reus. Diferents 
professionals ens ensenya-
ran a fer modelats, galetes, 
flors de sucre i, fins i tot, 
Cupcakes de Halloween.

DISSABTE  10

• Cupcakes Efecte Pe-
luix (Kuka Tarragona)  
12:00-12:30 

• Presentació LLibre “Lo 
Cupcake” 17:00-17:30 

• Desfilada Davantals (el 
món de la llar) 18:30-19:00

• Modelat amb Xocolata 
Plàstica (Dolça Fanta-
sia) 17:45-18:15

• Cupcakes de Halloween 
(Suri’s Cakes) 19:15-19:45 

DIUMENGE 11

• Galeta amb pasta 
d’ametlla ( Dolça Fanta-
sia ) 11:30 - 12:00 

• Cupcakes Minions ( Su-
ri’s Cakes) 12:00-12:30

• Flors de Sucre (Dolça 
Fantasia) 17:00-17:30 

• Cupcakes Efecte Peluix 
(Kuka Tarragona) 17:45-
18:15 

VIU ExproReus CUPCAKE
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La fira més dolça
Cupcake Reus

Podreu gaudir d’un 
seguit de tallers
 i exhibicions de

rebosteria creativa

• Glassa Real ( Dolça Fan-
tasia) 18:30 -19:00 

• Desfilada Davantals (el 
mon de la llar ) 19:00-
19:30

DILLUNS 12

• Glassa Real (Dolça Fan-
tasia) 11:30-12:00

• Cupcakes Minions ( Su-
ri’s Cakes) 12:00-12:30

• Flor de Sucre (Dolça 
Fantasia) 17:00-17:30 

• Cupcake Efecte Peluix 
(Kuka Tarragona) 17:30-
18:00 

• Modelat amb Xocolata 
Plàstica (Dolça Fanta-
sia) 18:00-19:00



Nuevo Hyundai Tucson
Cambiar es una actitud.

El cambio forma parte de nuestras vidas. Nos permite descubrir 
sensaciones nuevas y vivir momentos emocionantes. Es el motor de la 
imaginaci�n. El nuevo Hyundai Tucson nace de esa actitud. Su dise�o e 
innovaciones tecnol�gicas har�n que tu forma de disfrutar de la 
conducci�n cambie por completo.
Experimenta el poder del cambio en www.hyundai.es 

Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175. Consumo mixto (l/100km): 4,6 –7,5.
PVP recomendado en Pen�nsula y Baleares para Tucson 1.6 GDi (131CV) 4X2 BD ESSENCE (18.900�). Incl. IVA, transporte, impto. matriculaci�n, descuento promocional, 
aportaci�n de concesionario, oferta de mantenimiento, Plan Hyundai Soluci�n y Plan PIVE del Gobierno. (Sujeto al cumplimiento de las condiciones del Plan PIVE del 
Gobierno). Oferta aplicable para clientes particulares que financien a trav�s de Santander Consumer EFC S.A un importe m�nimo de 13.000� a un plazo m�nimo de 60 
meses. Financiaci�n sujeta a estudio y aprobaci�n de la entidad financiera. Oferta v�lida hasta 31/10/2015. Modelo visualizado: Tucson Style. Mantenimiento vinculado 
a la financiaci�n del veh�culo. Consulta las condiciones completas de oferta y de mantenimiento en la red oficial de concesionarios Hyundai o en hyundai.es.

PVP recomendado en Pen�nsula y Baleares para Tucson 1.6 GDi (131CV) 4X2 BD ESSENCE (18.900�). Incl. IVA, transporte, impto. matriculaci�n, descuento promocional, 
aportaci�n de concesionario, oferta de mantenimiento, Plan Hyundai Soluci�n y Plan PIVE del Gobierno. (Sujeto al cumplimiento de las condiciones del Plan PIVE del 
Gobierno). Oferta aplicable para clientes particulares que financien a trav�s de Santander Consumer EFC S.A un importe m�nimo de 13.000� a un plazo m�nimo de 60 
meses. Financiaci�n sujeta a estudio y aprobaci�n de la entidad financiera. Oferta v�lida hasta 31/10/2015. Modelo visualizado: Tucson Style. Mantenimiento vinculado 
a la financiaci�n del veh�culo. Consulta las condiciones completas de oferta y de mantenimiento en la red oficial de concesionarios Hyundai o en hyundai.es.

Garant�a
sin l�mite
de km.

A OS

Nuevo Tucson desde 18.900�

AUGUSTA CAR. En Tarragona: Ctra. Nacional 340, nº 199 · Tel. 977 55 24 14. En Valls: Pol. Ind. Pla de Santa Maria S/N · Tel. 977 61 31 61.
En Cambrils: Carretera N-340 km. 114,5 · Tel. 977 79 14 03



Gran part de les activitats 
es realitzaran als dos es-
pais anomenats expro-
Kids, ubicats a la zona del 
vestíbul, i amb sessió con-
tinua d’activitats. Els més 
petits també podran gau-
dir d’altres espais d’esbar-
jo amb tirolines o circuits 
d’aventura tant a l’interior 
com a l’exterior del recinte 
firal.

Inflables, tallers i màgia 
amb el Mag Nebur seran 
algunes de les activitats 
interactives destinades 
a la participació dels in-
fants. D’altra banda, totes 
les tardes a les 17:30h a la 
zona d’exproKids, els nens 
podran gaudir de berenars 
saludables gentilesa de 
Carrefour Reus. Enguany, 
també s’oferiran productes 
per a nens amb celiaquia. 

Enguany com a novetat, els 
més petits podran gaudir 
de tallers en anglès grà-
cies a la col·laboració de La 
Martina. Per la seva banda, 
la tecnologia també estarà 
molt present als tallers de 
realitat virtual de Petits En-
ginyers i Laserlab o al del 
llapis 3D de Fitt3D.

La fira de Cupcakes, situa-
da a la primera planta, tam-
bé destinarà un espai per 
als més petits amb tallers 
d’introducció a la reboste-
ria creativa. 

Finalment, les families tam-
bé podran gaudir d’estones 
relaxades a la zona de res-
tauració (Tasting Village) 

VIU ExproReus ACTIVITATS INFANTILS
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L’exproReus més familiar

Enguany com a
novetat, els més petits 

podran gaudir de
tallers en anglès

exproReus té una clara orientació a les famílies i, amb l’objectiu que aquestes puguin 
passar una jornada inoblidable, s’ han programat un seguit d’activitats per als més
petits de la casa
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mentre gaudeixen d’exhi-
bicions de màgia d’aprop 
(vespres) o de la relaxada 
zona chill-out als vespres.

Esteu preparats per viure 
aquesta experiència en fa-
mília?
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VIU ExproReus PUBLICITAT

_el más vendido 
de europa

_el menor consumo 
de su categorÍa

_cÁmara
trasera

_pantalla  táctil
uconnect

_aviso de salida
de carril

FIAT DUCATO: LLEGA UNA NUEVA GENERACIÓN PARA EL TRABAJO

_FIAT DUCATO CON AIRE ACONDICIONADO Y RADIO - BLUETOOTH DESDE 199€ MES*
199€/MES (SIN IVA). 48 CUOTAS. ENTRADA: 2.231,42€ (SIN IVA). VALOR RESIDUAL (ÚLTIMA CUOTA): 6.910,48€ (SIN IVA). TAE: 7,82%*

*Cuota correspondiente a DUCATO FURGON 30 CORTO 2.0 MJET 115 EURO 5 con Aire acondicionado y radio - Bluetooth. PVP Recomendado: 15.820,89€ (sin IVA). Incluye Transporte, descuentos de concesionario y fabricante, y 
descuento adicional por financiar con FCA CAPITAL ESPAÑA, E.F.C., S.A.U. Tin 6,99%. Comisión de Apertura (1,50%): 203,84€ al contado (sin IVA). Financiación de Leasing ofrecida por FCA CAPITAL ESPAÑA, E.F.C., S.A.U. Impuesto 
de Matriculación (IEMT) y gastos de matriculación no incluidos. Oferta válida para profesionales hasta el 30/09/2015 en Península y Baleares. Las versiones visionadas corresponden con los vehículos: Ducato Furgón medio techo 
alto con luces diurnas de led, tapacubos integrales, faros antiniebla y protección inferior del paragolpes delantero en gris aluminio. (PVP Recomendado en las mismas condiciones 16.665,73 € (sin IVA)); Ducato chasis cabina corto 
con caja abierta, luces diurnas de led, pintura metalizada y protección inferior del paragolpes delantero en gris aluminio (PVP Recomendado en las mismas condiciones 15.928,27 € (sin IVA)) y Ducato Panorama Medio Techo alto 
con luces diurnas de led, llantas de aleación de 16”, faros antiniebla, cristales tintados, pintura metalizada, paragolpes en color de la carrocería y protección inferior del paragolpes delantero en gris aluminio (PVP Recomendado 
en las mismas condiciones 22.112,72 € (sin IVA)).

Emisiones de CO2 g/km / Consumo mixto l/100 km: de 164 a 238 / de 6,2 a 8,9.

_FIAT DUCATO.
UNA NUEVA GENERACIÓN DE LÍDERES

MOTOR 23, S.A.  C/ Caràbia, 10. Urb. L’Albada - Tel. 977 55 67 05 - Tarragona.

MINICAR PONS, S.A.  Av. Falset, 142 (Antigua Ctra. Alcolea) - Tel. 977 33 16 56 - Reus.

AUTOINTEGRALE  Ctra. Tortosa, km 2 L’Aldea - Tel. 977 44 03 08 - Tortosa.

AT GAMM  Ctra. Barcelona, 7 - Tel. 977 15 55 95 - El Vendrell.

VIVE LA VIDA
SIN GAFAS NI LENTILLAS

 C O R R E C C I Ó N  V I S U A L  P O R  L Á S E R

Y EMPIEZA 
A PAGAR 3 MESES

DENTRO DE

Financiación: 3 meses de carencia más 12 meses. Intereses 7,23% TAE, 7,00% TIN, sujeto a aprobación bancaria. Ejemplo de financiación para Cirugía Láser. Importe total aplazado 875€/ojo. Cuota mensual 77,04€/ojo. 
Esta tarifa no incluye Consulta médica preoperatoria ni Lasik/Lasek Z-100. Promoción válida desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015. No acumulable a otras ofertas. Promoción válida para asistentes Expro Reus 2015.

SOLICITA TU PRIMERA CONSULTA MÉDICA •   clinicabaviera.com

Reus • Carrer de Castellvell, 12 • 977 32 80 60 Tarragona • Carrer de Pere Martell, 41 • 977 25 19 32



NUEVO 500
EL ICONO SE RENUEVA
SU PRECIO NO

fiat.esEmisiones de CO2 gama Fiat 500 de 99 a 117 g/km. Consumo mixto: de 4,2 a 6,5 l/100km.

El Nuevo 500 no está hecho para pasar desapercibido. Sus nuevos colores Rojo Corallo y Burdeos Opera  
y sus 6 segundas pieles disponibles hacen imposible no fijarse en él. Sus luces LED diurnas  
y sus faros traseros son capaces de seducir a cualquiera; y su sistema Radio UconnectTM 5” Live 
Touchscreen está listo para entretenerte en todo momento. El Nuevo 500 apunta a tu corazón.  

NUEVO FIAT 500.

MOTOR 23, S.A.  C/ Caràbia, 10. Urb. L’Albada - Tel. 977 55 67 05 - Tarragona.

MINICAR PONS, S.A.  Av. Falset, 142 (Antigua Ctra. Alcolea) - Tel. 977 33 16 56 - Reus.

AUTOINTEGRALE  Ctra. Tortosa, km 2 L’Aldea - Tel. 977 44 03 08 - Tortosa.

AT GAMM  Ctra. Barcelona, 7 - Tel. 977 15 55 95 - El Vendrell.
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Activitats TIC

LA TEVA FIGURA EN 3D

A l’estand de FITT3D podreu 

veure com es produeix una 

figura en 3D a escala d’una 

persona. Tothom que vulgui, 

es podrà escanejar de manera 

gratuïta durant els dies de la 

fira. Podeu participar al concurs 

d’un mini-jo a escala 1/10 publi-

cant la vostra imatge escaneja-

da al Facebook de Fitt3d i qui 

aconsegueixi major nombre de 

“likes” abans del 18 d’Octubre, 

en serà el guanyador.

Com es fa un mini-jo? 

En primer lloc, s’ha d’escanejar 

la persona. Per fer-ho, s’ha de 

pujar en una plataforma gira-

tòria i mitjançant un escàner 

3D, s’obté un modelat de 360º.

Un cop es té el model, s’ha de 

processar i retocar informàti-

cament per aconseguir un mo-

del 3D imprimible. Finalment, 

el model 3D s’imprimeix mit-

jançant una impressora 3D en 

color, que ens proporcionarà 

una miniatura personalitzada.

L’escanejat es farà tots els dies 

a les 12h, 16h i 18h. Les ses-

sions tindran una durada de 

30 min. Aprox. (5-6 persones 

per sessió).

VOLS IMPRIMIR EN 3D?

Vosaltres mateixos podreu im-

primir en 3D a través d’un llapis 

que permet imprimir objectes  

directament tot “dibuixant-los 

sobre l’aire”. En aquest dispo-

sitiu es barregen plàstics de 

colors que després ens perme-

ten anar construint estructures 

i formes, com si estiguéssim 

creant una escultura de filferros.  

El llapis té el mateix funciona-

ment intern que una impresso-

ra 3D, funciona mitjançant un 

fenomen d’extrusió. Produeix 

un filament fi i flexible de plàstic 

termomodelat que s’endureix 

ràpidament, el que et permetrà 

crear formes en tres dimensions 

en temps real, ¡com si estigues-

sis dibuixant amb un boli i un 

paper! 

En comptes d’introduir mo-

dels 3D que després apareixen 

impresos, aquest desenvolu-

pament simplement fa que pu-

guem dibuixar en l’aire per anar 

creant curioses estructures. Po-

den participar-hi adults i nens a 

partir de 8 anys.

LASERLAB 3D I PETITS

ENGINYERS

Laserlab 3D és el primer taller 
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exproReus reforça el seu caràcter pioner i d’aposta per la innovació tot presentant un sèrie 
d’activitats TIC (Tecnologies de la Informació i el Coneixement) per aprendre i gaudir

Ignasi Iglesias, 13. Pol. Ind. Agro Reus “Mas Batlle”. Tel. 977 338 916

•Estructures metàl∙liques
•Tancaments metàl∙lics
•Instal∙lacions esportives
•Acer inoxidable i serralleria
•Soldadura orbital
•Manteniments industrials
•Automatismes portes

de fabricació digital obert de la 

demarcació i en el seu estand 

els nens podran imprimir la 

seva cara en 3D.  A Laserlab 3D 

utilitzen l’ordinador per a dis-

senyar qualsevol projecte que 

després fan realitat les seves 

màquines. Això fa possible rea-

litzar infinitat de treballs, on el 

límit és la imaginació.

Per la seva banda “Petits En-

ginyers”fa activitats de ciència 

i tecnologia a mida com ara ex-

traescolars, tallers i curriculars 

, en les quals s’impulsa als nens 

i joves a aprendre mitjançant la 

experimentació, raonament i 

diversió. Durant els dies de fira 

podreu gaudir de les següents 

activitats:

Robòtica: Seràs capaç de pro-

gramar el robot perquè resolgui 

el laberint sòl? (joves)

Realitat virtual: Vols viatjar per 

l’espai, muntar a una muntanya 

russa o viatjar a l’interior del 

cervell tot sense moure’t de la 

cadira (tots els públics)

Fabricació digital: Vols veure 

com surten els dissenys des de 

el pc? en 2D o 3D, les coses que 

dissenyem amb l’ordinador po-

den ser reals!



Ignasi Iglesias, 13. Pol. Ind. Agro Reus “Mas Batlle”. Tel. 977 338 916

•Estructures metàl∙liques
•Tancaments metàl∙lics
•Instal∙lacions esportives
•Acer inoxidable i serralleria
•Soldadura orbital
•Manteniments industrials
•Automatismes portes



Exhibició amb motoserres
Suministros Agrícolas Jardicamp 
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Suministros Agricolas Jardi-

camp com cada any participa-

rà a la Fira Expro Reus, amb un 

stand al que exposarà maquina-

ria agrícola, jardineria i energies 

renovables.

Una de les novetats és, que du-

rant tot el diumenge 11 d’octu-

bre, es realitzarà en directe una 

exhibició de talla de figures de 

fusta utilitzant motoserres Stihl 

de diferents tamanys, durant 

la mateixa es podran inscriure, 

tots els que ho desitjin,  en el 

sorteig d’una de les figures de 

fusta tallada durant l’exhibició. 

VIU ExproReus EXPOSITORS

Benvinguts a un espai únic
Amb 24.000m2 per a la realització d’esdeveniments
amb els millors serveis al vostre abast

Fires

Congressos

Des�lades

Esdeveniments

Sopars de gala

Lliuraments de premis

Presentació de productes



Imatge del Concessionari Nikko Center de Reus Exposició Concessionari Nikko Center Motors de Tarragona

Si ets professional del transport, vine a informar-te de les promocions
i descomptes a qualsevol dels nostres concessionaris

VISITA’NS A LA FIRA
exproReus 2015

I CONSULTA LES OFERTES ESPECIALS

NIKKO CENTER
concessionari oficial
Nissan a Tarragona

NIKKO CENTER
Autovia Reus-Tarragona, s/n Mas Abelló

43204 · REUS
Tel. 977 772 197

Ctra.València, 206
43006 · TARRAGONA

Tel. 977 549 560

I CONSULTA LES OFERTES ESPECIALS

Nou Nissan
PULSAR

Nou Nissan
QASHQAI

Nou Nissan
XTRAIL
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REDEFINE LA AVENTURA

Emisiones de CO2 y consumo mixto gama Jeep Renegade: de 120 a 160 g/km y de 4,6 a 6,9 l/100km.
*Cuota correspondiente a un Jeep Renegade 1.6 Mjet Longitude 4x2 manual de 6 velocidades Euro 6. PVP Recomendado: 18.829,94€. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) 
calculado al tipo general, descuentos de concesionarios y fabricante. PIVE 8, subvención del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Incluye descuento adicional por financiar con 
FCA CAPITAL ESPAÑA E.F.C., S.A.U., según condiciones contractuales. Gastos de matriculación no incluidos. Importe total del crédito: 15.561,84€. TIN 7,49%. Comisión de Apertura (3%): 466,86€ al 
contado. Precio total a plazos: 22.474,96€. Importe total adeudado: 19.206,86€. Financiación ofrecida por FCA CAPITAL ESPAÑA E.F.C., S.A.U. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 2 años 
adicionales de garantía comercial. Oferta válida hasta el 30/09/2015 en Península y Baleares y mientras siga vigente y con fondos disponibles el PIVE 8. Consultar Procedimiento y Regulaciones del 
PIVE 8 publicadas en la página web del Instituto IDAE. La versión visionada corresponde con el vehículo Jeep Renegade 1.6 Mjet Limited 4x2 manual de 6 velocidades (PVP Recomendado 24.950€). 
Jeep® es una marca registrada de FCA US LLC.con conducción e�ciente, doble ahorro

SI NO ES AHORA, ¿CUÁNDO?
LÁNZATE A LA AVENTURA EN LOS ADVENTURE DAYS 

Y LLÉVATE EL NUEVO JEEP® RENEGADE 

POR 190€ AL MES Y CON 4 AÑOS DE GARANTÍA.
36 CUOTAS (190€/MES). ENTRADA: 3.268,10€. ÚLTIMA CUOTA: 11.900€. TAE 9,1%* 

jeep.es

MOTOR 23, S.A.  C/ Caràbia, 10. Urb. L’Albada - Tel. 977 55 67 05 - Tarragona.

MINICAR PONS, S.A.  Av. Falset, 142 (Antigua Ctra. Alcolea) - Tel. 977 33 16 56 - Reus.

AUTOINTEGRALE  Ctra. Tortosa, km 2 L’Aldea - Tel. 977 44 03 08 - Tortosa.

AT GAMM  Ctra. Barcelona, 7 - Tel. 977 15 55 95 - El Vendrell.

con conducción e�ciente, doble ahorro

Alfa Romeo con

ALFA ROMEO GIULIETTA Y MITO.

*PVP Recomendado Alfa Romeo MiTo 1.4 70 CV con Aire Acondicionado y Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 105 CV Súper. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos de 
concesionarios y fabricante, PIVE 8, subvención del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y descuento adicional por financiar con FCA Capital España, E.F.C., S.A.U. según condiciones contractuales para el Alfa 
Romeo MiTo 1.4 70 CV con Aire Acondicionado por un mínimo de 8.000€ y para el Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 105 CV Súper por un mínimo de 10.000€, ambos con a un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36 
meses. Gastos de Matriculación no incluidos. Incluye para vehículos financiados por FCA Capital España, E.F.C., S.A.U., garantía legal de 2 años sin límite de km., más 2 años adicionales de garantía comercial sin límite de km. desde la 
fecha de primera matriculación del vehículo sin coste adicional. Oferta válida solo para particulares, en Península y Baleares hasta el 30/09/2015 y mientras siga vigente y con fondos disponibles el PIVE 8. Consultar Procedimiento 
y Regulaciones del PIVE 8 publicadas en la página web del Instituto IDAE. Para el resto de versiones, consultar en la Red de Concesionarios. La versión visionada corresponde con el vehículo Alfa Romeo MiTo 1.4 78 CV Distinctive 
con llantas de aleación de Sport de 17’’ y pintura metalizada (PVP 13.390€ en las citadas condiciones) y Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120 CV Distinctive con pintura metalizada (18.290€, en las indicadas condiciones).

Gama Alfa Romeo Mito: Consumo mixto entre 3,5 y 5,8 (l/100 km). Emisiones CO2 entre 90 y 134 (g/km).

Gama Alfa Romeo Giulietta: Consumo mixto entre 4,0 y 8,3 (l/100 km). Emisiones CO2 entre 104y 162 (g/km).

ALFA GIULIETTA DESDE 14.990€* Y ALFA MITO DESDE 9.950€*, 
CON PLAN PIVE 8 Y 4 AÑOS DE GARANTÍA  FINANCIANDO CON FCA CAPITAL.

MOTOR 23, S.A.  C/ Caràbia, 10. Urb. L’Albada - Tel. 977 55 67 05 - Tarragona.

MINICAR PONS, S.A.  Av. Falset, 142 (Antigua Ctra. Alcolea) - Tel. 977 33 16 56 - Reus.

AUTOINTEGRALE  Ctra. Tortosa, km 2 L’Aldea - Tel. 977 44 03 08 - Tortosa.

AT GAMM  Ctra. Barcelona, 7 - Tel. 977 15 55 95 - El Vendrell.
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VIU ExproReus DADES

Molt més que fires
L’activitat de la Fira en xifres
Malgrat que tradicionalment, 

l’activitat principal de firaReus 

ha estat l’organització de fires 

orientades a la dinamització 

comercial dels diferents sec-

tors de referència del territori, 

amb la posada en marxa l’any 

2011 de les actuals instal·la-

cions del Tecnoparc s’obre un 

nou ventall de possibilitats per 

a la seva activitat.

El nou edifici dotat d’un audito-

ri per a 750 persones, 10 sales 

de reunions, 2 sales d’actes i 

una sala Business ha permès 

una diversificació de l’activitat 

ampliant l’abast i la repercus-

sió de les seves accions.

Una de les principals activitats 

és la celebració de congressos 

dels àmbits mèdic, tecnològic, 

industrial o universitari que, a 

banda d’aportar coneixement, 

tenen un impacte important 

donat el potencial del turisme 

de reunions.

Alhora s’ha donat cabuda a la 

celebració de jornades, wor-
kshops, presentacions i tota 

Reus és una de les 
9 destinacions del 

Catalunya Convention 
Bureau (Agència

Catalana de Turisme) 

mena d’esdeveniments de 

l’àmbit empresarial, contri-

buint a posicionar les instal·la-

cions en el mapa dels centres 

de convencions de Catalunya.

De fet, Reus és una de les 9 

destinacions del Catalunya 
Convention Bureau (Agèn-

cia Catalana de Turisme) que 

reuneix tots els requisits per 

acollir congressos d’àmbit in-

ternacional.

D’altra banda, l’auditori ha 

permès obrir l’activitat d’es-

pectacles, gales i concerts tot 

eixamplant l’oferta i el ventall 

de públic,  alhora que s’amplia-

va el rendiment i l’ocupació de 

les instal·lacions.

Gràcies a aquesta diversifica-

ció de l’activitat, l’any 2013 es 

va aconseguir el rècord his-

tòric d’activitat amb un total 

de 147 actes i 203 dies d’ocu-

pació. 

L’any 2014 es va tancar  amb 

114 actes, 181 dies d’activitats i 

més de 127.000 visitants. L’any 

en curs s’aspira a consolidar 

l’activitat al voltant del 120 ac-

tes i els 190 dies d’ocupació.

Per l’any 2016 ja està confirma-

da la celebració de 3 congres-

sos de referència en l’àmbit de 

la salut de les especialitats de 

Digestologia, Pneumologia i 

Linfomes.
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MILLORA EL RENDIMENT ACADÈMIC 

I EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL

Mind Body Emotion

nuria.tarragona@nenoos.es • Tel. 647 135 218 • www.nenoos.es

De 3 a 13 anys
Matricula oberta

Tallers gratuïts

Aprendre jugant

Aquest nou curs torna el mètode NENOOS. Els més petits 
podran beneficiar-se d’una metodologia innovadora per 

desenvolupar la intel·ligència de manera divertida i eficaç 
a través d’un enfocament global MIND+BODY+EMOTION 

(ment+cos+emocions)

Anglès a partir d’1 any

La Martina - Kids&Us Cambrils
Rambla de Jaume I, 9 · 43850 Cambrils
T. 977 79 27 40 · cambrils@lamartinaschool.com

La Martina - Kids&Us Salou
C/ Pau Casals, 1 (Edif. Cubic) · 43840 Salou
T. 977 38 50 33 · salou@kidsandus.es

La Martina - Kids&Us Reus
C/ Galanes, 9 i 33 · 43201 Reus
T. 977 34 19 82 · reus@lamartinaschool.com

La Martina - Kids&Us Tarragona
C/ Marqués de Montoliu, 10 · 43001 Tarragona
T. 977 22 07 34 · tarragona@lamartinaschool.com



CruzaltPens
EspecialistaMontblanc

1 Plomes estilogràfiques Montblanc i d’altres primeres marques

1 Edicions limitades

1 Col·leccionisme

1 Rellotges i altres complements

1 Assessorament personalitzat

Peces d’alta qualitat a preus immillorables

www.cruzaltpens.com



CruzaltPens
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1 Col·leccionisme
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1 Assessorament personalitzat

Peces d’alta qualitat a preus immillorables

www.cruzaltpens.com



entre les que podem destacar 

les clàssiques i consolidades 

com el Saló de la Mascota, 

Bestial (5 i 6 de març), la fira 

del vehicle clàssic, Epocauto 

(12 i 13 de març), el Saló del 

vehicle d’ocasió, Autoprima-

vera (23 i 24 d’abril) o el Saló 

de la Moto (29, 30 d’abril i 1 de 

maig). Adreçades a nous pú-

blics i tendències també està 

prevista la celebració de la Fira 

de Botigues Online, FIBO (24 

de febrer) així com la 2a Jorna-

da 3D Event (19 maig).

En l’apartat professional, el 

centre de convencions de fi-

raReus continua l’activitat de 
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VIU ExproReus ACTIVITATS

Properes mostres i salons
Continua l’activitat de fires i espectacles
Un cop finalitzi exproReus, l’ac-

tivitat firal continuarà del 20 al 

22 de novembre amb una nova 

edició de Tot Nuvis, un dels 

salons nupcials de referència 

a Catalunya. Amb un total de 

100 expositors la fira presenta 

una selecta representació dels 

sectors de restauració, ves-

tits i complements, fotografia, 

joieria, floristeria i organització 

d’esdeveniments. Tot Nuvis es 

complementa amb dues desfi-

lades de vestits i complements 

dissabte i diumenge a la tarda 

obertes a tots els assistents.

El cap de setmana del 27 al 29 

de novembre, es celebrarà la 2a 

edició d’EcoReus, la fira d’eco-

logia, sostenibilitat i salut natu-

ral. Organitzada per l’Associació 

Terra Vitae, EcoReus compta 

amb una cinquantena d’exposi-

tors i nombroses conferències i 

activitat paral·leles sobre con-

sum ecològic i vida saludable.

D’altra banda, del 27 de des-

embre al 4 de gener, el recinte 

firal acollirà una nova edició del 

Parc de Nadal adreçat a nens i 

joves que vulguin gaudir d’una 

tarda diferent durant les festes 

nadalenques.

El calendari 2016 preveu l’or-

ganització de diferents fires 

Del 20 al 22 de
novembre l’activitat 
firal continuarà amb
Tot Nuvis, un dels 
salons nupcials de 

referència a Catalunya

reunions i congressos tenint 

ja confirmat per a l’any vinent 

l’organització de dos congres-

sos de Digestologia (28, 19 i 30 

de gener) i Pneumologia (14, 

15 i 16 d’abril) així com nom-

broses jornades professionals 

i presentacions.



Diseño, calidad, asesoramiento y profesionalidad 
son nuestras consignas.

En Decoración Hogar tenemos las últimas  
tendencias en cortinas y textil hogar.

Ven y descubre un sinfín de posibilidades…

Nos encontrarás en exproReus y en   
www.decoracionnoucentre.com

Telf 977 549489 | C/ Riu Glorieta, local 1 Nou Centre | 43006 Tarragona

Financiaciónhasta 6 mesessin intereses



on difondre les seves accions 

i recollir recursos.

Diumenge a la tarda, a l’estand 

de Cuina&Disseny, el xef del 

restaurant Lizarrán realitzarà 

VIU ExproReus SOLIDARITAT

Octubre 2015

exproReus Solidària
La fira de fires compta, també en aquesta edició, 
amb una destacada presència d’entitats socials

La implicació social 
d’exproReus es repe-
teix edició rera edició
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Les associacions d’Esclerosi 

Múltiple Associació de Tarra-

gona (EMAT), l’Associació de 

malalts d’Alzeimer i el Banc 

de Sang i Teixits també tin-

dran els seus espais a la fira 

una tapa solidària a benefici 

de l’AMPA del Col·legi d’Edu-

cació Especial ALBA. Els ti-

quets es podràn adquirir al 

mateix estand on es realitzarà 

la degustació.



Audi
A l’avantguarda de la tècnica

El servei i la tecnologia prenen una nova dimensió.

Reusmòbil
Passeig Sunyer, 38 
43201 Reus
Tel. 977 338 282

Reusmòbil obre les portes de les seves instalacions a la ciutat.
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VIU ExproReus AUTOMOCIÓ

L’automoció guanya 
protagonisme

Així es podran trobar les se-

güents marques: 

• BMW

• Citroën

• Mini

• Peugeot

• Honda

• Suzuki

• Mercedes

• Smart

• Mazda

• Subaru

• Jeep

• Fiat

• Fiat professional

• Alfa Romeo

• Lancia

• Abarth

• Piaggio comercial

• Seat

• Skoda 

• Ssangyong

• Ford

• Audi

• Volkswagen

• Nissan

• Volvo

En la 45a edició d’exproReus hi haurà més de 6.000 m2 d’exposició d’automoció i una 
trentena de marques de cotxes hi estaran representades. 

• Jaguar

• Hyundai

• Land Rover

• Kia

• Opel

També les motocicletes tindran 

un espai de gairebé 1.000 m2 

d’exposició i s’hi podran trobar 

24 marques: 

• Harley Davidson

• Kymco

• MH Motorcycles

• Honda

• Yamaha

• Ducati

• Sym

• Kawasaki

• Triumph

• Moto Guzzi

• Aprilia

• Hyosung

• Peugeot

• Rieju

• Daelim

• TGB

• Suzuki

• Piaggio

• Vespa

• Gilera

• Derbi

• Husqvarna

• LML

• KTM

També hi haurà camions a la 

fira, recuperant així la seva 

participació després de 10 

anys sense presència a la fira 

multisectorial. Així, enguany 

Renault portarà els seus mo-

dels de camions en un espai 

de gairebé 200 m2. 

Per la seva banda, les presen-

tacions de vehicles també 

tindran especial importància. 

Així, Citroën presentarà ofi-

cialment el model DS5 a la fira. 

Altres marques amb nous mo-

dels exposats a la fira seran:

• Mercedes: GLE, GLE Cupè i 

GLC.

• Ford: Mustang

• Jaguar: XE

• Audi: Q7 i A4

• Volvo: XC90

• Opel: Adam S

• Kia: Soul

• Seat: Ibiza

• Skoda: Superb

• SsangYong: Tivoli 

De la seva banda, la marca 

japonesa Mazda portarà un 

«Road Show» que ocuparà 

uns 150 m2 i que estarà ubicat 

a la zona exterior del recinte 

firal. Els visitants d’exproReus 

podran provar els vehicles de 

la marca. Hi haurà actuacions 

de discjòqueis, i comptarà 

amb sortejos i premis per als 

assistents.

La fira comptarà amb 
un road show i

presentacions oficials 
de nous models



MUNTATGE + EQUILIBRAT + VÀLVULA + ECOTAXA + IVA

PNEUMÀTICS TOT INCLÓS

,95115PRIMACY 3
225/45 R17 91Y

,9585PRIMACY 3

205/55 R16 91V

,9573ENERGY
SAVER +
195/65 R15 91H

,9565FORTUNA
225/45 R17 91Y

,9561GOFORM
205/55 R16 91V

,9555GOFORM
195/65 R15 91H

GOFORM

Reus

977 752233
Avda.Jaume I,105

Reus - Agro Reus

977 326175
C/ Ferrer I Guardia 34-36

Tarragona

977 543220
Pl.Ind.Francolí Par. 9 Nau 1b
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VIU ExproReus ACROBÀCIES

Competició d’Acrobàcies Aèries

firaReus acollirà una competició
d’acrobàcies aèries que es durà a terme
el dia 12 d’octubre, coincidint amb la
celebració d’exproReus

L’acte està organitzat per l’es-

cola de circ i pole dance Art 

Move-Studio de Vila-Seca i 

comptarà amb l’actuació de 35 

artistes i alumnes d’escoles de 

circ de tot l’Estat que compe-

tiran en diferents categories i 

nivells com ara trapezi, anelles, 

corda, teles, etc. 

La competició es durà a terme 

a l’auditori Antoni Gaudí de fira-

Reus i els visitants d’exproReus 

hi podran accedir gratuïtament. 

El jurat estarà format per pro-

fessionals del món del circ i de 

l’espectacle com ara Luisa Raluy 

(Circ Raluy), Gianfranco Bollini 

(director artístic de Port Aventu-

ra), Jordi Gaspar (Festival Trapezi 

Reus) o Lluís Graells (Giny Reus). 

L’horari i les actuacions

previstes és el següent:

11 h  Actuació de Vane Lunàtica (artista internacional

 i membre del jurat)

11.15 h  Anella aèria / Amateur

11.40 h  Corda vertical / Amateur

12 h  Anella aèria / Professional

12.30 h  Aparell original / Amateur

13 h  Trapezi / Amateur

13.20-15 h  Pausa

15 h Nens i joves

15.30 h  Teles i corda / Professional 

16 h Dobles / Professional

16 h Trapezi / Professional

16.15 h Actuació d’Erin Clark (artista convidada)

16.30 h Lliurament de Premis

Els organitzadors de la competició són els directors d’Art Move 

Studio, Salima Peippo i Christian Fernàndez, acròbates professio-

nals que han impulsat aquesta competició per a promoure i donar 

a conèixer aquesta activitat a la demarcació. 

Els visitants d’expro-
Reus hi podran accedir 

gratuïtament.
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VIU ExproReus GASTRONOMIA

Cita amb la gastronomia

La 45a edició d’exproReus,tornarà a apostar per la gastronomia 
amb la presència d’una vintena d’expositors a la zona de restau-
ració del Tasting Village i a través de les exhibicions de cuina en 
les quals participaran prestigiosos cuiners del país

Així, destaca el showcooking 

que oferirà Xavier Pellicer, 

qui va estar cap de cuina del 

restaurant El Racó de Can Fa-

bes de Sant Celoni (3 estrelles 

Michelin) i que ha treballat en 

cuines tan prestigioses com 

la del restaurant Arzak de San 

Sebastián (3 estrelles Miche-

lin) o la de l’Abac de Barcelona 

(2 estrelles Michelin). Pellicer 

també ha estat cap de cuina a 

restaurants francesos com Le 

Diamond Rose de Niça o Le Ca-

Actualment Xavier Pellicer és 

soci i assessor gastronòmic 

del restaurant Céleri de Barce-

lona, centrat en els productes 

ecològics de temporada. En el 

marc d’exproReus oferirà un 

showcooking divendres dia 9 

d’octubre a l’estand de Tarra-

co Group, que finalitzarà amb 

una conferència sobre cuina 

biodinàmica.

A banda de Pellicer, altres 

cuiners que participaran en 

rré des Feuillants de París, tots 

dos amb 2 estrelles Michelin.

aquestes exhibicions seran 

Gerson Ribal, del Restaurant 

Lizarran de Reus, Nacho Pous, 

del Xamfrà del Fòrum de Tarra-

gona i el pastisser Adam Saez, 

de Xocosave de Riudoms.

Pel que fa al Tasting Village, els 

sectors presents en aquesta 

zona de degustació i venda de 

productes d’alimentació seran 

molt diversos: embotits arte-

sanals, cerveses, pizzes, pasta, 

dolços i coques, formatges, 

vins, etc. Com a novetat d’en-

guany es crearà un espai chill 
out que estarà obert tots els 

dies de fira, de vuit del vespre 

a onze de la nit i on s’oferirà un 

còctel diferent cada dia.

Xavier Pellicer ha estat en
cuines tan prestigioses 
com la de l’Arzak de 

San Sebastián (3 estre-
lles Michelin) o la de 
l’Abac de Barcelona (2 

estrelles Michelin)







Vine a conèixer la nova Volkswagen Touran 2016

Ens trobareu a exproReus
del 8 al 12 d’octubre

I també les noves Volkswagen Caddy, 

Transporter, Multivan i California 2016 €

Tarraco Mòbil
Avgda. Roma, 11 - 43005 Tarragona
Tel. 977 22 00 66

Reus Mòbil
c/ Recasens i Mercader, 7 - Reus
Tel. 977 12 40 04 www.vilamobil.es
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Directori d’expositors
ABELLO - PVC 
Ctra. Montblanc, Nau 2 
43420 SANTA COLOMA DE QUERALT 
977 880 113- alvidral@hotmail.com

ACQUA PURA 
Rourell, 6 bajos C, 43204 REUS 
661 246 099 - acquapuratarragona@gmail.com

ADESLAS Núm. 1 en Assegurances de Salut 
Ps. Prim, 32 5e 1ª,  43202 REUS 
977 128 081 - 600 925 065 
JimenezJ@segurcaixaadeslas.es

AGON TARRAGONA 
Pol. Ind. Riuclar, Calle Coure, P. 12B 
43006 TARRAGONA 
977 553 225 - 616 402 378 
fernando@fernandoagon.com

ALARMAS TYCO - HOGAR Y NEGOCIOS 
Camí de Valls, 81-87 (REDESSA Desp. 35) 
43204 REUS 
663 935 738 - monir_adt@hotmail.com

ANATXEM EL RINCON DEL CALZADO 
Pl. de la Sang, Galerias Nou Centre, local 4 
43201 REUS 
977 772 396 - 640 053 082 
salvador@anatxem.com

AQUA SERVEIS 
Ps. Misericòrdia, 30 Baixos 
43205 REUS 
977 301 030 - 617 635 544 
luis@aquaserveis.com

AQUUM 
Camí del Recó, 15 
43481 PLATJA DE LA PINEDA 
977 358 061  
javier@estivalpark.es

ARNYX RECAMBIOS DE AUTOMÓVIL ONLINE 
Del Roser, 53, 43204 REUS 
977 345 959 - 664 032 367 
jcasanellas@arnyx.es

ASS. D’ALZHEIMER DE REUS I BAIX CAMP 
Jaume Peyrí, 14, 43202 REUS 
977 317 603 - 686 219 419 
alzheimerreus@gmail.com

ASS. DE DONANTS SANG BAIX CAMP 
Doctor Ferran, 8, 43202 REUS 
977 327 155 - baixcamp@donantsdesang.org

AUGUSTA CAR, S.L. 
Ctra. Nacional 340, Km. 199 
43006 TARRAGONA 
977 552 414 - tarraco1@tarracocenter.com

AUGUSTA PREMIER/FULLTRACTION 
Ctra.Valencia nº 206, entrada Autovia Tgna.- 
Reus, 43003 TARRAGONA 
977 540 846 - tarraco1@tarracocenter.com

AUTOFORUM 
Carabia, 5-7, 43006 TARRAGONA 
977 556 705 - 658 926 808 
gerencia@autoforumtgn.com

AUTOFORUM PREMIUM - LEXUS 
Carabia, 11 Urbanització L´Albada 
43006 TARRAGONA 
977 252 509 - 658 926 808 
jpons@motor23.com

AUTOLICA 
Ctra. Nacional 340, Km.248, 43006 TARRAGONA. 
977 545 011 - marketing@ttautolica.es

AUTOMOCIÓ JOBACAR 
Passeig Prim, 12 Baixos C, 43202 REUS 
977 333 462 - 639 100 056 
gerencia@jobacar.com;info@jobacar.com

BARANES FADOMA 
Escoles, 12, 25150 ARTESA DE LLEIDA 
973 167 260 - anna@fadoma.cat

BARBACOA PARK 
Camí de Rubio, 16, 43206 REUS 
610 710 750 - comercial@barbacoapark.com

BARIAUTO SKODA 
Crta. València. km 248, 43006, TARRAGONA 
977 548 912 - 639 120 056 
gerencia@bariauto.skoda.es

BAYCAR SEAT 
Crta. València, km 248, 43006 TARRAGONA 
977 540 544 - 639 120 056 
gerencia@jobacar.com

BELLA ITALIA RISTORANTE PIZZERIA 
Ps. Mata, 36, 43202 REUS 
977 300 106 - 636 104 537 
bellaitaliareus@hotmail.com

BORMAR MOTOS 
Raval Martí Folguera, 36, 43201 REUS 
977 772 866 - 653 614 063 
xavi@bormarmotos.com

CARREFOUR REUS 
Avda. Marià Fortuny, 81, 43204 REUS 

CARRETÉ FINESTRES I TANCAMENTS DE FUSTA 
Avda. del Progrès, E5-E6, Pol. Ind. PEDRAFITA 
43470 LA SELVA DEL CAMP 
977 844 118 - montse@carrete-finestres.com

CASADA SPAIN 
Paduleta, 63 pabellon 3 (Pol.Ind.Jundiz) 
01015 VITORIA 
912 796 446 - info@casada.es

CASINO DE TARRAGONA 
Rambla vella, 2. TARRAGONA 
977 789 000 - info@casino-tarragona.com

CENTRE QUIROPRÁCTIC REUS I TARRAGONA 
Av. St Jordi, 5-9 Escala C 1º-1ª, 43201 REUS 
977 126 189 - reus@salud-quiropractica.com

CHIMENEAS CARDONA 
Ronda del Remei, 63, 43530 ALCANAR 
977 731 248 
chimeneascardona@chimeneascardona.com

CLINICA BAVIERA 
Castellvell, 12-14, 43202 REUS 
977 328 060 - 629 559 372 
gtarragona@clinicabaviera.com

COLCHONERIAS EL DRAC 
Passeig Sunyer, 7, 43202 REUS 
977 330 678 - 666 564 566 
administracion@eldrac.com

COMERCIAL BASLEM 
Mejia Lequerica 28, Esc.B, 1-2 
08028 BARCELONA 
609 292 211 - mbassasb@hotmail.com

COMERCIAL ESTELLER 
CN-340, BCN-Valencia, Km.1061 
43530 ALCANAR - 977 737 606 
xemeneiesalcanar@comercialesteller.com

COMPRARCASA 
Retama, 3, 28045 MADRID - 911 410 181
noemi.barahona@comprarcasa.com

CUARZO PISCINAS Y EXTERIORES 
Via Augusta, 27, 43003 TARRAGONA 
637 746 539 - cuarzo.cuarzo@yahoo.es

CUINA & DISSENY 
Av. Marià Fortuny, 54, 43204 REUS 
977 757 164 - 675 172 549 
miguel@tarracogrup.com

DECORACION HOGAR NOU CENTRE 
Riu Glorieta Loc.1 (Torreforta) 
43006 TARRAGONA 
977 549 489 - 616 933 188 
decoracionhogar@hotmail.com

DESCANSO MAKROSOFA 
Músico Azorín Torregrosa, 28 (Pol. Ind. Urba-
yecla), 30510 YECLA 
968 790 590 - 659 935 459 - info@cimasofa.es

DISTAR 
Rambla Nova, 124, 43001 TARRAGONA 
977 243 153 - 610 427 430 
xavi.sabate@distar.es

DISTRIBUCIONS VICAMAR 
València, 9 1ºA, 43850 CAMBRILS 
977 792 002 - 651 834 422 
vicamar07@gmail.com

DISTRIBUÏDOR OFICIAL HUSSE 
Carrer de la Mineta, 10 2-3, 43206 REUS 
616 376 715 - reus@husse.com

DON TRESILLO 
Av. Sant Bernat Calvó, 27, 43205 REUS 
977 301 033 - 696 979 769 
dontresilloreus@hotmail.com

DUNA CORTINES 
Plaça Jaume II, 9, 43519 EL PERELLÓ 
977 810 903 - ramonfarnos@dunatextil.com

EL COMPRADOR 
Alt Camp, 4 B, 43893 ALTAFULLA 
677 056 870 - alvaro@elcomprador.cat

ELECTROMECÀNICA VERNET 
Av. Falset, 165, 43206 REUS 
977 315 428 - 657 856 476 
tonivernet@gmail.com

EMBOTITS L´ESQUIADOR 
Progrès, 59, 17500 RIPOLL 
616 241 698 - plim-2007@hotmail.com

EMPANADAS ARGENTINAS Y GOFRES 
692 863 983L 
CAMBRILS

ENIGMATIK GAMES
Eduard Toda, 14 bajo 1, 43204 REUS
661 786 524 - enigmatikgames@gmail.com

EXQUISITUM 
Gornals, 21 1r 3ª, 43201 REUS 
655 325 593 - exquisitum@hotmail.com

FINSER 
Pau Font de Rubinat, 26 1º1ª, 43202 REUS 
618 913 024 - info@finser.net

FITOSOL 
Cami de Valls, 81-87 (REDESSA), 43204 REUS 
977 333 281- 690 045 549 
info@agronova.cat

FITT3D 
Avda. sant Bernat Calbó, 47 bj izq 
43205 REUS 
651 060 323 - fitt3d@hotmail.com

FLAIX FM 
El Pati, 2 entresol, 43800 VALLS 
977 612 888 - 619 307 568 
toni@flaixtgn.net

FOLCH ENDURANCE  -YAMAHA- 
Igualtat, 15 (Pol.Ind. Granja Vila) 
43204 REUS - 977 753 828 - 607 975 126 
folch@folchendurance.com  

FORN FRANQUESA 
Passeig Sant Agustí, 8, 08589 PERAFITA 
938 530 030 - helena@fornfranquesa.com

FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS
Avda. Tarragona, 34-44, 43204 REUS
902404 903 - info@fraikin.com

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE 
Ceferí Olivé, 4, 43203 REUS 
977 128 024 - sbove@fem.es

GIANCARLO COLASBERNA - DESTILERIA ARTESANA 
Ctra. Ulldecona, Km. 1,7, 12500 VINARÒS 
618 000 479 - giancarlocolasberna@gmail.com

GOLOSINAS CRUZ 
C/ Del Nord, 1 1º 2ª, 43205 REUS 
610 256 315 

GRUPO CORSA 
Sardenya 397-399, entlo. 8 
08025 BARCELONA 
932 080 800 - tmartin@corsa.es

HERBOLARI73 
Bernat Metge, 23 3º 2ª 
08100 MOLLET DEL VALLÈS 
687 179 430 - domimartinez73@gmail.com

HOTEL TERMES MONTBRIÓ 
Nou, 38, 43340 MONTBRIÓ DEL CAMP 
977 814 000 - mmarco@rocblanchotels.com

HYDROSAT INTEGRAL THERMAS 
Falset, 5, 43736 EL MOLAR 
653 840 313 - egine@kiuget.com

IBERICOS DE GUIJUELO 
Bilbao, 21 1º E, 37003 SALAMANCA 
655 941 180- juguirsa@hotmail.com

IDIAZÁBAL 
La Sàlvia, 2, 08240 MANRESA 
658 972 008
 santi_mangues@hotmail.com

IMC SPAIN 
Séquia Primer Braç, 20
46470 MASSANASSA 
963 805 294 - raquel@imcspain.com

IMPEREUS 
Ctra. Salou, 117 izda., 43205 REUS 
977 773 525 - 615 842 374 
impereus.sl@gmail.com

IQUODRIVE 
Argentina, 13, 43205 REUS 
977 769 054 
 
INSTAL·LACIONS ROAL 
Doctor Robert, 43, 43201 REUS 
977 340 636 - roal@instalroal.com

INTECAT iSTORE REUS 
Pl. Mercadal, 3, 43201 REUS 
977 126 368 - jdiaz@intecat.com

JARDICAMP 
Don Bosco, 32, 43203 REUS 
977 340 614 - 609 331 926 
administracio@suministrosjardicamp.com

JOAQUIN OLIVA 
Crta. de València, km. 1159
43205 REUS 
977 772 111 - 609 772 111 
soliva@joaquinoliva.com

JUMPING CLAY 
Plaça Cultura de la Pau, 9 local 2.3
(Cami Riudoms, 48)
 43202 REUS 
618 821 473 - reus@jumpingclay.es

JUMPLAND AVENTURA 
Llevant, 7, 43391 VINYOLS I ELS ARCS 
877 442 222 
info@jumplandaventura.com
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’ESTIL A MIDA 
Misericòrdia, 31, 43201 REUS 
977 318 801 - 636 983 382
estilamida@hotmail.com

L´HEURA ARTESANS 
Partida Furoné, 222, 43895 L’AMPOLLA 
615 603 854 
surprofundo_barba@hotmail.com

L´UNIVERS DES BONBONS 
Route de General Mas Petit, NIMES 
00 33 623 182 506 
universdubonbon@wanadoo.fr

L’ESCORÇA PINXOS I VINS 
Av. Puig i Ferrater, 10
43470 LA SELVA DEL CAMP 
977 766 256 - 622 622 030 
pinxosivins@gmail.com

LA BORDA DE L´AVI 
Av. València 18, 5-1, 25001 LLEIDA 
607 288 478 - xaviglleida71@hotmail.es

LA DESPENSA MANCHEGA 
Quevedo, 8, 13630 SOCUÉLLAMOS 
651 552 005 - jccanadas2003@hotmail.com

LA FÀBRICA 
Ps. Mata, 32-34, 43202 REUS 
608 384 312 - info@lafabricareus.com

LA MARTINA ESCOLA D’IDIOMES 
Galanes, 9, 43201 REUS 
977 341 982 - 640 110 550 
xavi@lamartinaschool.com

LASER 2000 
Sant Joan, 25 Local 4, 43201 REUS 
977 590 304 - 622 603 313 
laura.reus@laser2000medica.com

LASERLAB 3D 
Cami de Valls, 81-87, Redessa local 15 
43204 REUS 
679 103 272 - info@laserlab3d.com

LES ATXES cooperativa de serveis d´estalvi energètic 
Fatges, 3, 43891 VANDELLÒS 
620 930 415 - info@lesatxes.org

LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE TARRAGONA 
Avda. Catalunya 11 entresol 
43002 TARRAGONA 
977 232 424 - info@lligacontraelcancer.cat

MAGDALENA BADOS - MODA HOGAR 
Calle 5 esquina 21, 15, 43100 BONAVISTA 
977 550 134 - 619 126 013 
magdabados@gmail.com

MAINSERFOC S.L. 
C/ Del Sol, parc e-10. Pol Industrial Pedrafita 
43470 LA SELVA DEL CAMP 
977 845 084 - mainserfocsl@gmail.com

MARQUÉS DE SANTA INÉS 
Sagunt, 27 baixos, 08225 TERRASSA 
937 342 156 - info@marquesdesantaines.com

MASET DEL LLEÓ 
Ctra. C-15, Km. 19, 08792 LA GRANADA 
938 180 342 - ellambrich@maset.com

MASIA FONTIRONS - LÀCTICS DEL BERGUEDÀ 
Casa Fontirons, L’ESPUNYOLA 
938 230 015
 jordi_605@hotmail.com

GAS NATURAL 
 
MOBLES PLANA 
Prat de la Riba, 13, 43001 TARRAGONA 
977 240 969 - comercial@moblesplana.com

MOTO SPORT BUSQUETS 
Avda. Prat de La Riba, 31
43001 TARRAGONA 
977 211 421 - 639 313 777 
abusquets@motosbusquets.com

MOTOBIKE REUS 
Av. Marià Fortuny, 30, 43204 REUS 
977 771 373 - 672 461 007
xavi@motobikereus.com

MOTOLIDER 
Balmes,4-12, 43204 REUS 
977 300 113 - 629 830 866 
info@motolider.com

MOTOR 23 
Carabia, 10 (Urb. L´Albada) 
43006 TARRAGONA 
977 556 564 - 658 926 808 
jpons@motor23.com

MOTOS BADIA 
Sant Plàcid, 10-14, 43850 CAMBRILS 
977 366 781 - 637 526 677 
info@motosbadia.es

MULTITURBO 
Avda. Marià Fortuny, 68, 43203 REUS 
977 340 604 
directorcomercial.tgn@anacars.com

NENOOS 
Manuel Azaña, 41 bajo derecha 
15011 A CORUÑA 
647 135 218 - nuriaguade@gmail.com

NIKKO CENTER 
Crta. València, 206, 43006 TARRAGONA 
977 549 560 - 670 232 044 
tarraco1@tarracocenter.com

NOVIPROM 
Jaime Marquet, 17, 28300 ARANJUEZ 
649 964 446 - novipromsl@gmail.com

OK SOFAS 
Av. Països Catalans, 71 Baixos, 43205 REUS 
877 013 097 - reus@oksofas.es

OLIVA MOTOR GAVARRES 
Josep Mª Folch i Torres, 2 (Pol.Les Gavarres) 
43006 TARRAGONA 
977 556 566 - 609 772 111 
soliva@joaquinoliva.com

PETITS ENGINYERS 
Cantallops, 8, 43007 TARRAGONA 
678 081 275 - adrian@piningenieros.com

FUSTERIA BATET - POMERIGGIO 
Licoristes, 47, 43800 VALLS 
977 600 141 - gbatet@gmail.com

Q.VERD 
Ignasi Iglesies, 135 Nau 19, 43206 REUS 
977 300 415 - 610 422 725 
jbasora@qverd.com

QUALITY CAR TARRAGONA 
Crta. València, Km 24818 
43006 TARRAGONA 
977 548 712 - 659 737 262
cendros@uniauto.cat

QUESERIAS ROSILLO - LA FIRETA 
Ps. dels Taronjers, 45 Pl.2 
08860 CASTELLDEFELS 
600 762 528 - lafiretascp@gmail.com

RACC 
Sant Joan, 28, 43201 REUS 
977 338 201 - 650 975 399 
albert.santiago@racc.es

RAMON BERGADÀ 
Dels Recs, 26,  43201 REUS 
977 320 052 - comercial@bergada.com

REGISTER GROUP S.L. 
Barcelona, 60, 43840 SALOU 
977 350 821 . registergroup@registergroup.es

REUS COLCHÓN 
Mare Molas, 10-12, 43202 REUS 
977 321 651 - 722 170 030 
reuscolchon1@gmail.com

REUS QUIROPRACTIC 
Carrer Santa Anna, 36 Baixos, 43201 REUS 
877 018 945 - 668 571 396 
romainblo@msn.com

ROTEL PLANTZAK ONAK 
Estartetxe, 7, 48940 LEIOA 
944 800 027 - 654 981 574
txbusti@yahoo.es

S.A. DAMM 
 
SANITAS 
Pere Martell, 44, 43005 TARRAGONA 
900 810 140

SECRETISSIM BOUTIQUE, TupperSex y Risoterapia
Sor Lluisa Estivill, 1, 43203 REUS 
877 014 693 - 648 477 805
veronica@secretissim.es
 
SECURITAS DIRECT 
902 116 699 

SEDESA 
Unió, 37 1-1ª, 43001 TARRAGONA 
977 232 147 - estrada@sedesa.com

SIGNO 
Av. Països Catalans, 169-173, 43205 REUS 
977 320 796 - 649 433 601 - robert@signo.cat

SILIFOC 
Indústria, 12, 43460 ALCOVER 
977 846 216 - 686 265 989 
silifoc@silifoc.es

SONY CENTER 
Avinguda Prat de la Riba 5, 43201 REUS 
977 332 868 - 670 298 447 
elenapamies@hotmail.com

TALLERS ANTONI MIQUEL 
Ctra. Nacional II, Km.480,90 
25222 SIDAMON 
973 717 151 - cial@amiquel.com

TALLER D’ARQUITECTURA ROBERTO MÉNDEZ
Av.Països Catalans, 8
43007 TARRAGONA
625 14 10 04 - mendez.rober@coac.net

TALLERS METAL·LURGICS REUS 
C/Ignasi Iglesies, 143 Pol. Mas Batlle 
43206 REUS 
977 338 916 - 610 273 777 - tmr@tmr.cat

TAN-K / WERU 
Juli Garreta, 10, 17250 PLATJA D’ARO 
972 117 632 - 659 477 210 
comercial@tancamentstank.com

TAPISSATS I FUNDES JB 
Llum, 2 (Pol. Ind. Belianes), 43850 CAMBRILS 
977 364 166 - info@tapissatsifundesjb.com

TARRACO ADVENTURE 
Vilafortuny, 22-A Nave 1 Pol. Ind. Alba 
43840 VILA-SECA 
666 630 630 - info@tarracoadventure.com

TARRACO CENTER FORD 
Ctra. València, Km. 248,80 
43006 TARRAGONA 
977 543 544 - vendes1.tarraco@tinet.org

DISELAUTO  
Crta. València, km 248,80 
43006 TARRAGONA 
977 554 214 - vendes1.tarraco@tinet.org

TARRAUTO 
Pol. Ind. Les Gavarres - C/ Folch i Torres, 2 
43006 TARRAGONA 
977 553 270 - 609 772 111 
soliva@joaquinoliva.com

TECNO OSMOSIS - TECNOLOGIA AMB TRACTAMENTS D’AIGUA 
Avda. Tarragona 1, local 5, 43204 REUS 
977 770 534 - 685 460 406 
tecnoosmosis@gmail.com

TECNOTARRACO, S.A. 
Ctra. Nacional, 340 - Km. 1159 
43006 TARRAGONA 
977 546 222 - 609 772 111 
soliva@joaquinoliva.com

THE DEVIL BIKES 
Avda. Sant Bernat Calvó, 45, 43205 REUS 
977 750 462 - elmonblanch@hotmail.com

TODO MENAJE Y SALUD 
Pontils, 22-26, 08038 BARCELONA 
931 640 497 - eventos@tms-bcn.es

TOLDOS ESMASOL 
Ctra. Reus s/n. Apart.142, 43460 ALCOVER 
977 760 869 - info@esmasol.com

TRACTAMENTS D´AIGUA VDF 
Pep Ventura, 10 Pol. Ind. Sud 
08440 BARCELONA 
902 154 164 - imma@vdf.es

TRIFOC ALCOVER 
Ctra. el Milà, Km. 0750, 43460 ALCOVER 
977 846 848 - 669 752 229 
trifoc@trifoc.com

UNIAUTO TARRAGONA 
Crta. N-340 Km. 1.160´3 
43006 TARRAGONA 
977 547 211 - 659 737 262 
cendros@uniauto.cat

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
De l´Escorxador, s/n. 43003 TARRAGONA 
977 299 429 - delian.marsal@urv.cat

VAPOR LAB 
Sant Serapi, 2, 43201 REUS 
977 315 153 - 657 823 688 
coia@vaporlab.cat

VERMUT MIRÓ 
ADRIÀ GUAL, 10, 43206 REUS 
629 873 715 - mirosalvat@mirosalvat.com

VILAMÒBIL 
Pg. Sunyer, 38, 43202 REUS 
977 315 027 - david.puigdellivol@vilamobil.es

VIVA QUIROPRÀCTICA TGN. 
Gasòmetre, 29 Entl.1ª 
43001 TARRAGONA 
977 224 398 - patro.vivaquiro@gmail.com

XOCOLATO 
Terra Sola, 10, 08553 SEVA 
666 755 952 - xocolato@hotmail.com

XURRERIA XAVI 
Amposta, 2, 43205 REUS 
977 754 747 - 639 378 111

EXPOSITORS CUPCAKE

DOLÇA FANTASIA 
Avenir, 26, 43800 VALLS 
977 602 519- correo@dolcefantasia.es 
www.dolcefantasia.es

EL MÓN DE LA LLAR 
Rogent 12, BARCELONA 
690 040 710 
elmondelallar@hotmail.com 

QK CAKE DECOR 
Avda. Andorra, 7 baixos 1 
43002 TARRAGONA 
977 105 940 - 636 729 063 - info@qktgn.es 

SURI’S CAKES 
Ramón J. Sender,  34, LC 11, 43204 REUS 
977 015 106 - suriscakes@gmail.com  
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ARRIBA UN NOU MITJÀ DE COMUNICACIÓ
A LA CIUTAT DE REUS

SI VIUS A FONS LA CIUTAT DE REUS...

A partir de desembre podreu gaudir de    

cada dos mesos.

Una perspectiva global de la ciutat a través de reportatges, 

entrevistes i articles, a més del millor aparador del comerç, 

les empreses i els serveis de la capital del Baix Camp.

Un format de revista de la màxima qualitat, que trobaràs  

gratuïtament arreu de la ciutat a través d’expositors i també  

a les fleques, cafeteries, centres mèdics, clubs esportius, etc.




