
Volem celebrar el 20è aniversari del Trapezi amb una mostra de fotos de 
Tjerk van Der Meulen qui ha captat l'ànima del Trapezi edició rere edició.
L'exposició no l'hem ubicada en un sol espai, sinó en el que ha estat 
bressol de la fira: tota la ciutat de Reus.

D'aquesta manera, amb la col·laboració de la Unió de Botiguers, el Tomb de 
Reus, l'Eix comercial Prim-Sunyer i la Fira Centre Comercial, us oferim un 
espai d'exposició molt extens que us convidarà a fer un recorregut pels 
diferents comerços.

Per posar-li un xic més d'emoció, us proposem una gimcana alhora que 
gaudiu de la bellesa de les imatges, i a més, podreu aconseguir el llibre de 
fotografies de Tjerk Van der Meulen: 20 elefants per un Trapezi. En sorteja-
rem 5 entre tots els que encertin les preguntes.

En primer lloc consulta les establements que formen part de l'exposició del 20è 
aniversari de Trapezi. Els trobaràs tots a la web de trapezi.cat o a l'app reuscity.

Tot seguit omple la butlleta amb les teves dades personals i la resposta a les 
4 preguntes.

Nom i cognoms:

Telèfon de contacte:

E-mail:

El resultat del guanyador es farà públic amb la cloenda de la fira el dia 15 
de maig.

* D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
s’informa als participants que les seves dades seran utilitzades només per a les finalitats 
específiques d’aquest concurs.

Exposició 
20è aniversari 
TRAPEZI



Gimcana 
del TRAPEZI

Respon posant el nom de l'establiment on 
pots trobar la foto que et describim.

PREGUNTES:

1.En quin establiment pots veure dos homes amb poca 
roba dalt d’un escenari?

2. I a quin establiment es pot presenciar la remullada 
d’un religiós?

3. Ah! En quin local pots veure I l’elefant sent aixecat 
per un grapat de persones a la plaça del Mercadal?

4. I per últim però no menys important... On es troba la 
noia vestida de vermell que realitza acrobàcies amb 
teles?


