
  

 
 
 

 

El món és un llibre  
i els qui no viatgen  
només en llegeixen  
una pàgina. 
Sant Agustí 

 
Façana de la Casa Navàs  

Visita a la ciutat de Reus 
 

Dissabte, 14 de maig de 2022 
 

AMIGUES I AMICS BENVOLGUTS, 

Ens posem en contacte amb vosaltres per tal que conegueu el programa que RUTES 

ARQUEOLÒGIQUES PEL MÓN CLÀSSIC ha proposat dur a terme el proper dia 14 de maig, dissabte, a Reus, 

la capital del Baix Camp. Aquesta vegada tindrem l’oportunitat de fer una ruta pels edificis modernistes  
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PEL MÓN CLÀSSIC 



  

 
 
 

 

de la ciutat i dedicar la nostra atenció a la Casa Navàs, recentment restaurada. També visitarem 

detingudament l’església prioral de Sant Pere d’estil gòtic tardà, les dependències i el fons artístic i 

bibliogràfic del Centre de Lectura. Es visitarà el Círcol de Reus on tindrà lloc el dinar. Ens assessorarà 

i ens acompanyarà la senyora M. Carme Just, membre de la Junta Directiva del Centre de Lectura i 

formadora de guies per a la visita de la Prioral i d’altres llocs de Reus rellevants des del punt de vista 

artístic i cultural. 

 

Programa previst 

14 de maig de 2022   Barcelona-Reus 

Sortida a dos quarts de vuit (7’30 hores) del matí des del carrer Provença 273 (entre Pau Claris i Passeig 

de Gràcia), autocar de l’edifici de la Pedrera, l’actual parada oficial d’autocars. 

Breu parada per  a esmorzar en una àrea de servei, a càrrec de cadascú. 

Arribada a Reus al Parc de Sant Jordi, tocant a la Plaça de la Llibertat. Tot seguit s’anirà al carrer Llovera 

on podrem veure i comentar les façanes d’algunes cases modernistes i el Palau Bofarull. Ens aturarem 

a la plaça del Prim per veure l’estàtua d’aquest reusenc il·lustre i tindrem l’oportunitat d’observar les 

façanes de les cases Beringola, Suqué i del Círcol. 

A continuació, seguirem la visita pel carrer de Monterols, on podrem observar diverses cases 

modernistes. A la plaça del Mercadal  també  veurem la façana de l’Ajuntament i la de la casa Navàs. 

 
                                               Campanar i exterior de la Capella del Santíssim de la prioral de Sant Pere 

Tot seguit s’anirà al Centre de Lectura, fundat el 1859 i situat en un edifici noucentista que abans havia 

estat el casal dels marquesos de Tamarit. Gràcies al mecenatge d’Evarist Fàbregas i  

Pàmies fou reformat per l’arquitecte Josep Simó Bofarull. En acabar la visita hi haurà la degustació d’un 

vermut. 



  

 
 
 

 

DINAR al Círcol de la plaça del Prim, on podrem conèixer el fons artístic. 

 

A la tarda es podrà fer una visita a l’interior i a l’exterior de la prioral de Sant Pere, on tindrem 

l’oportunitat de veure diverses obres d’art i el lloc on es conserva el cor del pintor Marià Fortuny a la 

capella del Santíssim construïda per encàrrec dels marquesos de Tamarit. 

Tot seguit es visitarà l’interior de la casa Navàs, la joia del modernisme de Reus, restaurada recentment. 

S’hi conserven totes les estances, cuina, menjador, bany, habitacions, etc., tal com les va planificar i 

dissenyar Lluís Domènech i Montaner. 

 

Acabada aquesta visita iniciarem el viatge de retorn cap a Barcelona. 

 

IMPORTANT: 
 
Us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres tan aviat com pugueu després de 

rebre aquest escrit, ja sigui per dir-nos que no hi podeu participar ja sigui, a l’inrevés, per 
manifestar que podem comptar amb vosaltres en aquest viatge. Cal que tinguem present que les 
entrades d’alguns llocs s’han d’encarregar amb anticipació. Telèfon. 93 241 41 42 / Correu. 
info@polviatges.com. 

PREU PER PERSONA:    109€ 
 

TERMINI PAGAMENT INSCRIPCIÓ: DIJOUS 5 de maig de 2022 
 

CaixaBank “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 
 

 
El preu inclou: 
 

 Autocar climatitzat durant tot el recorregut. 
 Dinar.  
 Refrescos, aigua, vi i cafè o infusions del dinar inclòs. 
 Entrades i guiatges als llocs històrics de pagament que consten en la programació.  
 Guia local acompanyant durant tot el recorregut. 
 Guia acompanyant de Pol Viatges. 
 Assegurança de viatge. 

 
El preu no inclou: 
 

 Qualsevol cosa no especificada. 

Nota: Aquesta sortida no es farà sense un mínim de 15 persones. Si hom no utilitza l’autocar se li faré 

un descompte sobre el preu total. 


