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CAPACITAT: 800 espectadors a l’exterior / 400 a sala

data construccio: 1400 / 1998 rehabilitacio

És un teatre a l’aire lliure, construït a principi del segle XX, però rehabilitat a fi-
nals dels 90. Té capacitat per a unes 800 persones a l’exterior i permet programar 
cinema a la fresca, concerts de terrassa, però també ser la seu de festivals de 
blues i de reggae. Disposa d’una sala polivalent amb aforament per a 400 perso-
nes utilitzada sobretot per a actuacions musicals.

cal masso

CAPACITAT: variable

data construccio: 2007 

El Centre d’Art Cal Massó és un espai multidisciplinar que s’emplaça en l’antiga 
destil·leria de licors, Licors Massó, un edifici de principis del segle XX. Plantegen 
una programació amb música en directe, cinema i teatre, i amb tallers i sessions 
específiques en diferents àmbits de les arts escèniques, com el circ, la dansa i 
l’expressió corporal en general.

teatre de l’institut baix camp

CAPACITAT: 318 espectadors

data construccio: 2008

És el teatre del centre educatiu, que a més d’actuar com equipament propi, par-
ticipa activament en les programacions dels diferents festivals que es realitzen a 
la ciutat: Trapezi i Cos. Aquest equipament ha aconseguit establir una programa-
ció destinada a la comunitat educativa de tota la ciutat durant el període docent. 
Actualment, té una capacitat total per a 318 persones.

teatre de l’escola la salle

CAPACITAT: 865 espectadors

data construccio: 1970

És el teatre del centre educatiu, amb una aforament de 865 localitats. Va co-
mençar sent un cinema però es va anar reconvertint en el teatre que és ara. S’hi 
han posat en escena òperes, sarsueles, ballets i teatre i han trepitjat l’escenari 
companyies com Dagoll Dagom, el Tricicle, Teatre Lliure, etc.

TEATRE FORTUNY 

CAPACITAT: 850 espectadors

data construccio: 1882 / 1988 rehabilitacio

El Teatre Fortuny neix el 1882 impulsat pel nucli dirigent de la burgesia reusenca 
i motivat per la necessitar de dotar Reus d’un teatre equiparable a les prime-
res ciutats catalanes.Actualment, la gestió de la programació està al càrrec del 
Consorci del Teatre Fortuny, integrat per diverses administracions públiques. El 
teatre de text, l’òpera, la música o la dansa conformen l’oferta del Teatre Fortuny.

TEATRE bravium 

CAPACITAT: 250 espectadors

data construccio: 1906 / 1996 rehabilitacio

El Teatre Bravium es va construir l’any 1906, i 90 anys més tard es remodelava 
per continuar acollint noves propostes artístiques. Té una capacitat per a 250 
persones i en aquests moments és el centre de reunió de diferents entitats que 
donen vida a aquest equipament. 

teatre de l’orfeo reusenc

CAPACITAT: 210 espectadors

data construccio: 1926

L’Orfeó Reusenc neix com a secció coral del Centre de Lectura. Posteriorment 
va agafar el nom d’Orfeó Reusenc del Centre de Lectura, però el 1908 va escin-
dir. Actualment també fa diverses activitats, com el cinema en català, diversos 
concursos populars, intercanvis de corals, i participa a la festa major de Reus.

sala santa llucia

CAPACITAT: 190 espectadors

data construccio: 1400 / 2007 rehabilitacio

La Sala Santa Llúcia és una entitat cultural amb sis-cents anys d’història que 
aposta pel foment de les arts en general. Amb una platea de 192 localitats, s’hi 
programen activitats escèniques, conferències i projeccions.
A més del teatre, compta amb l’Espai d’Art la Vintiquatrena, on s’hi presenten 
exposicions d’arts plàstiques.

TEATRE bartrina 

CAPACITAT: 507 espectadors

data construccio: 1905 / 1995 rehabilitacio

El Teatre Bartrina  vinculat al Centre de Lectura, es va decidir construir als jar-
dins del centre el 1905. Dotze anys més tard, el filantrop Evarist Fàbregas i Pàmi-
es va finançar la seva reforma i ampliació, i es va construir l’anomenat Teatre Bar-
trina que va substituir a l’anterior, i que es va inaugurar el 26 d’octubre de 1918. 
Novament millorat, fou reinaugurat el 28 d’octubre de 1920. Tancat després de la 
guerra, el 1948 va reobrir com a cine, sense deixar-se de fer alguna obra teatral.  
Als anys setanta i vuitanta es va fer servir també de Cineclub. Un consorci entre 
l’ajuntament i el Centre de Lectura va permetre la seva rehabilitació i reobertura 
el 1997, tenint un nou edifici de backstage i un nou vestíbul encarat a la Plaça del 
Teatre.
En l’actualitat, el teatre està gestionat pel Consorci del Teatre Batrina, format 
per l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura, i amb un programa lligat amb el 
CAER, el centre d’arts escèniques de Reus. Al Teatre Bartrina hi tenen cabuda 
des de grans produccions estatals o nacionals fins a les representacions de tea-
tre infantil o activitats de caire més avantguardista o ciutadà.


