
 

 

  

VISITA A REUS 

Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 02 de juliol de 2022 i organitza-
da per la Gemma Serch i la Clàudia Sanmartí, directores del proper XLVè Curset: Domènech i Montaner. 
Complementant el Curset d’enguany amb la col·laboració de Núria Anguera, us proposem una visita a l’obra 
domenequiana i dels seus contemporanis a Reus. 

La visita està programada per fer tots els desplaçaments entre edificis a peu. Però també es pot fer el tram llarg 
amb cotxes particulars.  

El programa previst és el següent: 

 

9:50 
 
Punt de trobada 
Aparcament davant de l’escola Mogwli (veure plànol adjunt) 
 

10:00 
 
Passeig de la boca de la mina 
Reurbanització: Batlle i Roig 2018  
Any: mitjans XIX 

Visita recorregut per un tram del passeig de la boca de la mina (10 minuts a peu) acompanyats per 
l’arquitecte Gabriel Bosques, arquitecte municipal de Reus 

El passeig Briansó o de la boca de la mina es va construir a mitjans del segle XIX urbanitzant un camí 
preexistent que accedia als molins de la vila, a la  partida de Monterols i a la Boca de la Mina. Es va convertir 
en un lloc d’esbarjo i passeig per la burgesia de Reus, i era la via natural d’accés a l’Institut Pere i Mata. 
 

10:30 
 
Dipòsit Vell de Reus o dipòsit d’en Caselles 
Autor: Pere Caselles  
Any: 1929 
Adreça: Carretera Institut Pere Mata, 6 Reus 

Visita al dipòsit Vell  acompanyats per l’arquitecte Gabriel Bosques, arquitecte municipal de Reus 

Davant de l’Institut Pere i Mata, dins del recinte de la depuradora d’aigua Potable, hi ha el dipòsit enterrat 
construït el 1929 per l’arquitecte municipal Pere Caselles per solucionar els problemes d’abastiment d’aigua 
endèmics de Reus. Es tracta de dos dipòsits de 6.000m3 cadascun, coberts amb un conjunt de voltes de maó de 
pla, que encara estan en ús. 

11:00 
 
Jardins Institut Pere i Mata 
Autor: Lluís Domènech i Montaner  
Any: 1896-1913 
Adreça: Carretera Institut Pere Mata, 6 Reus 

Visita als jardins i l’espai públic de l’Institut Pere i Mata acompanyats per Roger Anguera, cap 
d’Infraestructures de l’IPM i VB 

El 1896 es va fundar la Sociedad Anónima Manicomio de Reus, promoguda pel metge Emili Briansó, per tal de 
construir un hospital psiquiàtric que s’encarrega a Domènech i Montaner. 
Es va plantejar l’hospital com un conjunt de divuit pavellons, organitzats com una petita ciutat enjardinada. 
Però no s’arribaren a construir mai la totalitat dels pavellons dissenyats inicialment, i es van introduir diversos 
canvis i modificacions. 
Actualment el conjunt manté la seva funció original, i està gestionat per la Fundació Pere Mata que treballa 
per la protecció i l’assistència a les persones afectades per trastorns mentals, discapacitats o dependents.  
 

12:00 
Desplaçament fins al centre de la ciutat 
Opció 1 caminant: 30 min 
Opció 2 en cotxes particulars: 5 min (caldrà trobar aparcament al centre) 



 

 

12:45 
 
Casa Rull 
Autor: Lluís Domènech i Montaner  
Any: 1900-01 
Adreça: Sant Joan 27, Reus 

Visita a la casa Rulls, acompanyats per Joan Figuerola, arquitecte responsable de la restauració de l’edifici 
1989-1992 

“El notari de Falset afincat a Reus Pere Rull i Trilla, que era membre fundador de la Sociedad Manicomio de 
Reus i proper a la Unió Catalanista, va encarregar el 1900 a Domènech i Montaner la seva residència particular 
a Reus.Les façanes són de maó vist amb un basament de paredat i estan ricament decorades amb el repertori 
d’arts aplicades de Domènech: ceràmica policromada, forja, pedra esculpida, creteria de merlets 
medievalitzants, balcó corregut amb gir en cantonada…Quan va morir Pere Rull, el 1921, va cedir la casa a 
l’Ajuntament a canvi que hi instal·lés un museu municipal, que finalment obrí les portes el 1934. També va ser 
arxiu. Després de la rehabilitació interior de 1989 va passar a ser la seu de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, 
IMAC. 
 

14:00 Dinar al restaurant La Comarca c/de Vallroquetes, 1, 43201 Reus 

16:00 
 
Casa Navàs 
Autor: Lluís Domènech i Montaner  
Any: 1901-1910 
Adreça: Plaça del Mercadal  5-7 Reus 

Visita guiada a la casa Navàs acompanyats per Joan Tous, arquitecte responsable de la restauració del 
capcer 2021 

El comerciant de teixits de Reus Joaquim Navàs i Pedró va encarregar a Lluís Domènech  la construcció d’un 
edifici com a habitatge amb la botiga en planta baixa al centre de Reus, en una cantonada de la plaça 
Mercadal, substituint una construcció anterior. L’interior, amb una gran lluminositat, presenta una gran escala 
en tota l’alçada de l’edifici, i al voltant es distribueixen les habitacions i les estances. La casa Navàs està 
profusament decorada, i és un exponent de les grans obres d’arts aplicades a l’arquitectura que va fer 
Domènech. Durant la guerra civil una bomba va fer ensorrar part de la coberta i el coronament de cantonada 
amb la torratxa, que es va reparar de manera provisional. Recentment s’ha reconstruït el capcer del 
coronament. 

 

17:00 
 
Refugi antiaeri de la Plaça Mercadal 
Any: 1930s 
Adreça: Plaça del Mercadal  
 
Visita al refugi acompanyats per l’arquitecte Gabriel Bosques, arquitecte municipal de Reus 
El refugi consisteix bàsicament en dues galeries: la primera, formant escaire, va des del racó entre els carrers 
de la Mar i de les Carnisseries Velles, fins al carrer de Monterols, amb tres entrades. A l'interior es poden 
observar les que pugen cap a la plaça, prop de la cantonada amb el carrer de Jesús. Després se li afegí un 
segon tram des de l’interior de l’Ajuntament, i encara un accés particular des de cal Navàs. En total tingué cinc 
entrades. A més, es projectà la seva connexió amb el de la plaça de Prim mercès a una galeria que només 
s’inicià. Es tracta d’unes galeries obrades, de rajola amb volta catalana i formigó, i només en restà un tram 
amb la galeria natural. L’estat de conservació és bo, a excepció d’aquest darrer tram, avui impracticable. 
  

 
  



 

 

El cost de la visita és de 46€ per als membres de l’AADIPA i de 49€ per a la resta d’assistents. D’acord amb 

l’article 20.Ú.14º.d de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, aquesta factura estarà 

exempta d’IVA.  

El preu inclou:  

▪ Entrada a la casa Navàs i totes les visites.     

▪ Dinar  

El dinar serà al restaurant La Comarca c/de Vallroquetes, 1, 43201 Reus. A qui no vulgui el dinar inclòs, se li 

descomptarà de l’import de la jornada. 

Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de les dotze del migdia del dijous 30 de juny de 2022, a través 

de la pàgina web de l'AADIPA. És indispensable omplir una butlleta per a cadascun dels inscrits amb el nom 

complet, el correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.  

Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb l’Àlex Grávalos, secretari 

tècnic de l’agrupació, a través del correu aadipa@coac.net o al telèfon 647 97 07 13. 

 

 

http://www.coac.net/aadipa/bloc/?p=8659
mailto:aadipa@coac.net

