PROGRAMA D'ACTIVITATS
DIMECRES 10 D'OCTUBRE 		
Horari

Activitat

Ubicació

D’11 a 13 h

Activitat per adults (escape room): vine a provar les teves habilitats i coneix

Estand de Petits Enginyers, interior del recinte firal

la nostra nova intel·ligència artificial presentada per l'empresa AGTC. Seràs
capaç de superar el seu repte? De 2 a 4 persones, aforament limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec d'Artificial Genetic
Tool Coorporation.
D’11 a 13 h

Interactua i juga amb les noves tecnologies. Activitats per a nens, aforament

Estand de Petits Enginyers i Laserlab, interior del recinte firal

limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec de Petits
Enginyers i Laserlab.
De 13 a 14:45 h

Vermut electrònic. A càrrec de La Fàbrica.

Escenari auditori exterior

De 17 a 20 h

Activitat per adults (escape room): vine a provar les teves habilitats i coneix

Estand de Petits Enginyers, interior del recinte firal

la nostra nova intel·ligència artificial presentada per l'empresa AGTC. Seràs
capaç de superar el seu repte? De 2 a 4 persones, aforament limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec d'Artificial Genetic
Tool Coorporation.
De 17 a 20 h

Interactua i juga amb les noves tecnologies. Activitats per a nens, aforament

Estand de Petits Enginyers i Laserlab, interior del recinte firal

limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec de
Petits Enginyers i Laserlab.
De 17 a 20 h

Espai bebès(nens de 0 a 3 anys).

Hall de firaReus

De 17 a 21 h

Parc d'aventures amb rocòdrom, pont tibetà i tirolina.

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 17 a 21 h

Circuit infantil de Karts (nens de 7 a 14 anys). A càrrec de Tarraco Karting.

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 17 a 21 h

Atracció infantil (nens de 5 a 10 anys). A càrrec d'Eutrapelia.

A la zona infantil de l'auditori exterior

18 h

Inauguració oficial.

Hall de firaReus

De 18 a 19 h

Exhibició de vol de drons a càrrec de l'Escola de Pilots de l'Aeroclub de Reus.

Foyer (1a planta)

Instructors: Lorenzo Dueso i Òscar Villar.
A partir de les 20 h

Tasting Village Music Night. A càrrec de La Fàbrica.

Escenari auditori exterior

DIJOUS 11 D'OCTUBRE 		
Horari

Activitat

Ubicació

D’11 a 13 h

Activitat per adults (escape room): vine a provar les teves habilitats i coneix

Estand de Petits Enginyers, interior del recinte firal

la nostra nova intel·ligència artificial presentada per l'empresa AGTC. Seràs
capaç de superar el seu repte? De 2 a 4 persones, aforament limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec d'Artificial Genetic
Tool Coorporation.
D’11 a 13 h

Interactua i juga amb les noves tecnologies. Activitats per a nens, aforament

Estand de Petits Enginyers i Laserlab, interior del recinte firal

limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec de
Petits Enginyers i Laserlab.
De 13 a 14:45 h

Vermut electrònic. A càrrec de La Fàbrica.

Escenari auditori exterior

De 17 a 20 h

Activitat per adults (escape room): vine a provar les teves habilitats i coneix

Estand de Petits Enginyers, interior del recinte firal

la nostra nova intel·ligència artificial presentada per l'empresa AGTC. Seràs
capaç de superar el seu repte? De 2 a 4 persones, aforament limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec d'Artificial Genetic
Tool Corporation
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De 17 a 20 h

Interactua i juga amb les noves tecnologies. Activitats per a nens, aforament

Estand de Petits Enginyers i Laserlab, interior del recinte firal

limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec de Petits
Enginyers i Laserlab.
De 17 a 20 h

Espai bebès (nens de 0 a 3 anys).

Hall de firaReus

De 17 a 21 h

Taller de decoració de cupcakes, maquillatge de fantasia, tatuatges i

Estand La Garlanda, interior del recinte firal

photocall. A càrrec de La Garlanda.
De 17 a 21 h

Circuit infantil de Karts (nens de 7 a 14 anys). A càrrec de Tarraco Karting.

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 17 a 21 h

Parc d'aventures amb rocòdrom, pont tibetà i tirolina.

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 17 a 21 h

Atracció infantil (nens de 5 a 10 anys). A càrrec d'Eutrapelia.

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 18 a 19 h

Exhibició de vol de drons a càrrec de l'Escola de Pilots de l'Aeroclub de Reus.

Foyer (1a planta)

Instructors: Lorenzo Dueso i Òscar Villar.
A partir de les 20 h

Tasting Village Music Night. A càrrec de La Fàbrica.

Escenari auditori exterior

DIVENDRES 12 D'OCTUBRE 		
Horari

Activitat

Ubicació

D’11 a 13 h

Activitat per adults (escape room): vine a provar les teves habilitats i coneix

Estand de Petits Enginyers, interior del recinte firal

la nostra nova intel·ligència artificial presentada per l'empresa AGTC. Seràs
capaç de superar el seu repte? De 2 a 4 persones, aforament limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec d'Artificial Genetic
Tool Coorporation.
D’11 a 13 h

Interactua i juga amb les noves tecnologies. Activitats per a nens, aforament

Estand de Petits Enginyers i Laserlab, interior del recinte firal

limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec de Petits
Enginyers i Laserlab.
D’11 a 14 h

Taller de màscares de superherois, maquillatge de fantasia, tatuatges i photocall.

Estand La Garlanda, interior del recinte firal

A càrrec de La Garlanda.
D’11 a 14 h

Espai bebès (nens de 0 a 3 anys).

Hall de firaReus

D’11 a 14 h

Circuit infantil de Karts (nens de 7 a 14 anys). A càrrec de Tarraco Karting.

A la zona infantil de l'auditori exterior

D’11 a 14 h

Parc d'aventures amb rocòdrom, pont tibetà i tirolina.

A la zona infantil de l'auditori exterior

D’11 a 21 h

Atracció infantil (nens de 5 a 10 anys). A càrrec d'Eutrapelia.

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 12 a 14 h

Tallers en anglès. Facepainting en anglès: taller de pintura facial. Taller Krafts:

Estand La Martina, hall de firaReus

workshops i manualitats en anglès. Books per pintar i dibuixar. A càrrec de
La Martina.
De 12 a 13 h

Espectacle de màgia a càrrec del Mag Nebur.

Escenari auditori exterior

De 12:30 a 13:30 h

Showcooking "Cuina del Calçot". A càrrec del restaurant El Molí del Mallol

Estand Cuina & Disseny Tarracogrup, recinte interior

(restaurant guanyador de El Millor Restaurant amb Calçots del Camp de
Tarragona de Joc de Cartes). Cuinera: Anna Pascual Estrade.
De 13 a 14:45 h

Vermut electrònic. A càrrec de La Fàbrica.

Escenari auditori exterior

De 17 a 18 h

Taller "Prepara't el teu Berenar Saludable": broqueta de fruita i tros de coc

Estand Cuina & Disseny Tarracogrup, recinte interior

casolà super saludables. Taller per a nens, es faran 3 tallers de 20 minuts
amb una capacitat de 15 nens per taller.
De 17 a 20 h

Activitat per adults (escape room): vine a provar les teves habilitats i coneix

Estand de Petits Enginyers, interior del recinte firal

la nostra nova intel·ligència artificial presentada per l'empresa AGTC. Seràs
capaç de superar el seu repte? De 2 a 4 persones, aforament limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec d'Artificial Genetic
Tool Coorporation.
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De 17 a 20 h

Interactua i juga amb les noves tecnologies. Activitats per a nens, aforament

Estand de Petits Enginyers i Laserlab, interior del recinte firal

limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec de Petits
Enginyers i Laserlab.
De 17 a 20 h

Espai bebès (nens de 0 a 3 anys).

Hall de firaReus

De 17 a 21 h

Taller de màscares de superherois, maquillatge de fantasia, tatuatges i

Estand La Garlanda, interior del recinte firal

photocall. A càrrec de La Garlanda.
De 17 a 21 h

Circuit infantil de Karts (nens de 7 a 14 anys). A càrrec de Tarraco Karting.

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 17 a 21 h

Parc d'aventures amb rocòdrom, pont tibetà i tirolina.

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 17.30 a 20.30 h

Tallers en anglès. Facepainting en anglès: taller de pintura facial. Taller Krafts:

Estand La Martina, hall de firaReus

workshops i manualitats en anglès. Books per pintar i dibuixar. A càrrec de
La Martina.
De 18 a 19 h

Espectacle de màgia a càrrec del Mag Nebur.

Escenari auditori exterior

De 18 a 19 h

Exhibició de vol de drons a càrrec de l'Escola de Pilots de l'Aeroclub de Reus.

Foyer (1a planta)

Instructors: Lorenzo Dueso i Òscar Villar.
18:30 h

Showcooking "Plats elaborats amb productes de Casa Borrull". A càrrec de

Estand Cuina & Disseny Tarracogrup, recinte interior

Casa Borrull, parada de xarcuteria i aviram del Mercat Central de Reus
De 19 a 19:45 h

Minidisco infantil La Fàbrica. Animació de minidisco a càrrec del Mag Nebur.

Escenari auditori exterior

A partir de les 20 h

Tasting Village Music Night. A càrrec de La Fàbrica.

Escenari auditori exterior

DISSABTE 13 D'OCTUBRE		
Horari

Activitat

Ubicació

D’11 a 13 h

Activitat per adults (escape room): vine a provar les teves habilitats i coneix

Estand de Petits Enginyers, interior del recinte firal

la nostra nova intel·ligència artificial presentada per l'empresa AGTC. Seràs
capaç de superar el seu repte? De 2 a 4 persones, aforament limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec d'Artificial Genetic
Tool Coorporation.
D’11 a 13 h

Interactua i juga amb les noves tecnologies. Activitats per a nens, aforament

Estand de Petits Enginyers i Laserlab, interior del recinte firal

limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec de Petits
Enginyers i Laserlab.
D’11 a 14 h

Taller de polseres de goma EVA, maquillatge de fantasia, tatuatges i photocall. Estand La Garlanda, interior del recinte firal
A càrrec de La Garlanda.

D’11 a 14 h

Espai bebès (nens de 0 a 3 anys).

Hall de firaReus

D’11 a 14 h

Circuit infantil de Karts (nens de 7 a 14 anys). A càrrec de Tarraco Karting.

A la zona infantil de l'auditori exterior

D’11 a 14 h

Parc d'aventures amb rocòdrom, pont tibetà i tirolina.

A la zona infantil de l'auditori exterior

D’11 a 14 h

La Vaca Voltaire de Llet Nostra

A la zona infantil de l'auditori exterior

D’11 a 21 h

Atracció infantil (nens de 5 a 10 anys). A càrrec d'Eutrapelia.

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 12 a 13 h

Espectacle de màgia a càrrec del Mag Nebur.

Escenari auditori exterior

De 12 a 14 h

Tallers en anglès. Facepainting en anglès: taller de pintura facial. Taller Krafts:

Estand La Martina, hall de firaReus

workshops i manualitats en anglès. Books per pintar i dibuixar. A càrrec de
La Martina.
De 13 a 14:45 h

Vermut electrònic. A càrrec de La Fàbrica.

Escenari auditori exterior

De 17 a 18 h

Taller "Prepara't el teu Berenar Saludable": got de iogurt natural "tunejat".

Estand Cuina & Disseny Tarracogrup, recinte interior

Taller per a nens, es faran 3 tallers de 20 minuts amb una capacitat de 15
nens per taller.
De 17 a 20 h

Activitat per adults (escape room): vine a provar les teves habilitats i coneix
la nostra nova intel·ligència artificial presentada per l'empresa AGTC. Seràs
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Estand de Petits Enginyers, interior del recinte firal

capaç de superar el seu repte? De 2 a 4 persones, aforament limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec d'Artificial Genetic
Tool Coorporation.
De 17 a 20 h

Interactua i juga amb les noves tecnologies. Activitats per a nens, aforament

Estand de Petits Enginyers i Laserlab, interior del recinte firal

limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec de Petits
Enginyers i Laserlab.
De 17 a 20 h

Tallers de de música de 15 minuts per a nens de 4 a 12 anys (màxim d'11

A la zona infantil de l'auditori exterior

participants més els seus acompanyants). A càrrec de Yamaha Music School.
De 17 a 20 h

Espai bebès (nens de 0 a 3 anys).

Hall de firaReus

De 17 a 21 h

Taller de polseres de goma EVA, maquillatge de fantasia, tatuatges i photocall. Estand La Garlanda, interior del recinte firal
A càrrec de La Garlanda.

De 17 a 21 h

Circuit infantil de Karts (nens de 7 a 14 anys). A càrrec de Tarraco Karting.

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 17 a 21 h

Parc d'aventures amb rocòdrom, pont tibetà i tirolina.

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 17 a 21 h

La Vaca Voltaire de Llet Nostra

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 17 a 17:30 h

Storytime per a bebès (1-4 anys).

Escenari auditori exterior

De 17.30 a 20.30 h

Tallers en anglès. Facepainting en anglès: taller de pintura facial. Taller Krafts:

Estand La Martina, hall de firaReus

workshops i manualitats en anglès. Books per pintar i dibuixar. A càrrec de
La Martina.
De 18 a 19 h

Espectacle de màgia a càrrec del Mag Nebur.

Escenari auditori exterior

De 18 a 19 h

Exhibició de vol de drons a càrrec de l'Escola de Pilots de l'Aeroclub de Reus.

Foyer (1a planta)

Instructors: Lorenzo Dueso i Òscar Villar.		
De 19 a 19:45 h

Minidisco infantil La Fàbrica. Animació de minidisco a càrrec del Mag Nebur.

Escenari auditori exterior

A partir de les 20 h

Tasting Village Music Night. A càrrec de La Fàbrica.

Escenari auditori exterior

DIUMENGE 14 D'OCTUBRE		
Horari

Activitat

Ubicació

D’11 a 13 h

Activitat per adults (escape room): vine a provar les teves habilitats i coneix

Estand de Petits Enginyers, interior del recinte firal

la nostra nova intel·ligència artificial presentada per l'empresa AGTC. Seràs
capaç de superar el seu repte? De 2 a 4 persones, aforament limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec d'Artificial Genetic
Tool Coorporation.
D’11 a 13 h

Interactua i juga amb les noves tecnologies. Activitats per a nens, aforament

Estand de Petits Enginyers i Laserlab, interior del recinte firal

limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec de Petits
Enginyers i Laserlab.
D’11 a 14 h

Taller de marcs de fotos, maquillatge de fantasia, tatuatges i photocall.

Estand La Garlanda, interior del recinte firal

A càrrec de La Garlanda.
D’11 a 14 h

Espai bebès (nens de 0 a 3 anys).

Hall de firaReus

D’11 a 14 h

Circuit infantil de Karts (nens de 7 a 14 anys). A càrrec de Tarraco Karting.

A l'espai infantil de l'auditori exterior

D’11 a 14 h

Parc d'aventures amb rocòdrom, pont tibetà i tirolina.

A la zona infantil de l'auditori exterior

D’11 a 14 h

La Vaca Voltaire de Llet Nostra

A la zona infantil de l'auditori exterior

D’11 a 21 h

Atracció infantil (nens de 5 a 10 anys). A càrrec d'Eutrapelia.

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 12 a 13 h

Minidisco infantil La Fàbrica. Animació de minidisco a càrrec del Mag Nebur.

De 12 a 14 h

Tallers en anglès. Facepainting en anglès: taller de pintura facial. Taller Krafts:

Estand La Martina, hall de firaReus

workshops i manualitats en anglès. Books per pintar i dibuixar. A càrrec de
La Martina.
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DIUMENGE 14 D'OCTUBRE		
Horari

Activitat

Ubicació

12:30 h

Showcooking "Menjablanc de Reus, noves tendències".

Estand Cuina & Disseny Tarracogrup, recinte interior

A càrrec de Josep i Robert Franquet.
De 13 a 14:45 h

Vermut electrònic. A càrrec de La Fàbrica.

Escenari auditori exterior

De 17 a 18 h

Taller "Prepara't el teu Berenar Saludable": sandvitx de crema de cacau i

Estand Cuina & Disseny Tarracogrup, recinte interior

avellanes i beguda vegetal. Taller per a nens, es faran 3 tallers de 20 minuts
amb una capacitat de 15 nens per taller.
De 17 a 20 h

Activitat per adults (escape room): vine a provar les teves habilitats i coneix

Estand de Petits Enginyers, interior del recinte firal

la nostra nova intel·ligència artificial presentada per l'empresa AGTC. Seràs
capaç de superar el seu repte? De 2 a 4 persones, aforament limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec d'Artificial Genetic
Tool Coorporation.
De 17 a 20 h

Interactua i juga amb les noves tecnologies. Activitats per a nens, aforament

Estand de Petits Enginyers i Laserlab, interior del recinte firal

limitat, disponible per ordre d'arribada, no es reserva tanda. A càrrec de Petits
Enginyers i Laserlab.
De 17 a 20 h

Espai bebès (nens de 0 a 3 anys).

Hall de firaReus

De 17 a 20 h

Taller de marcs de fotos, maquillatge de fantasia, tatuatges i photocall.

Estand La Garlanda, interior del recinte firal

A càrrec de La Garlanda.
De 17 a 21 h

Circuit infantil de Karts (nens de 7 a 14 anys). A càrrec de Tarraco Karting.

A l'espai infantil de l'auditori exterior

De 17 a 21 h

Parc d'aventures amb rocòdrom, pont tibetà i tirolina.

A l'espai infantil de l'auditori exterior

De 17 a 19 h

La Vaca Voltaire de Llet Nostra

A la zona infantil de l'auditori exterior

De 18 a 19 h

Exhibició de vol de drons a càrrec de l'Escola de Pilots de l'Aeroclub de Reus.

De 17.30 a 20.30 h

Instructors: Lorenzo Dueso i Òscar Villar.

Foyer (1a planta)

Tallers en anglès. Facepainting en anglès: taller de pintura facial. Taller Krafts:

Estand La Martina, hall de firaReus

workshops i manualitats en anglès. Books per pintar i dibuixar. A càrrec de
La Martina.
De 19 a 19:45 h

Minidisco infantil La Fàbrica. Animació de minidisco a càrrec del Mag Nebur.

Escenari auditori exterior

A partir de les 20 h

Tasting Village Music Night. A càrrec de La Fàbrica.

Escenari auditori exterior
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