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Els millors plans d'oci per al cap de
setmana

Una imatge de la Casa Navàs de Reus | Casa Navàs

Arriba un altre cap de setmana i, amb aquest, tota una agenda diversa amb actes lúdics i
culturals que tindran lloc arreu del Camp al llarg del cap de setmana. Des de Reusdigital.cat,
com és habitual, us n'hem seleccionat cinc. Que en gaudiu!
"Pedra de Tartera" de Maria Barbal al Club Paraules Violetes
El club de lectura "Paraules Violetes" comentarà l'obra de Maria Barbal "Pedra de tartera" el
dissabte 12 de juny a les 11 del matí a la sala annexa de la Biblioteca Central Xavier Amorós.
Concert de Terra Ferma a La Palma
Per tancar la celebració dels 10 anys del Casal de Joves La Palma, el grup Terra Fermà hi farà un
concert aquest dissabte 12 de juny a dos quarts de 9 del vespre. L'entrada és gratuïta i es pot
adquirir l'entrada aquí.
"AMOR o qué sé yo...? (la llegada)" al Teatre Bartrina
Els alumnes de teatre musical de Buenafuente's Actors representen l'obra de César Constantí
"AMOR o qué se yo (la llegada). Es tracta de la segona part d'una pel·lícula que es pot veure
aquí, i que tracta sobre les aventures laborals i amoroses d'un grup d'estudiants. El musical
cantat en directe serà el dissabte 12 de juny a les 8 del vespre al Teatre Bartrina. Les entrades
anticipades es poden comprar per 10 euros (i també a taquilla, per 12 euros).
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Fira d'Economia Solidària del Camp de Tarragona
La Fira d'Economia Solidària del Camp de Tarragona celebra la seva 3a edició aquest dissabte 12
de juny a la plaça Corsini de Tarragona. L'objectiu de l'esdeveniment és donar a conèixer i
reflexionar al voltant del moviment de l'economia social i solidària, i alhora visibilitzar totes les
iniciatives econòmiques del territori que aposten per posar la vida al centre des d'una voluntat
transformadora.
Visita teatralitzada a la Casa Navàs
Aquest diumenge 13 de juny s'estrena la primera visita teatralitzada a la Casa Navàs. Els visitants
s'endinsaran en aquest emblemàtic edifici modernista de la mà de l'encarregat de la botiga i del cap
d'obres.
Producciones Lucky&Luke dirigeixen i interpreten aquesta proposta, que té un cost de 17 euros.
Hi haurà una visita a les 10 (en castellà) i una altra a dos quarts de 12 (en català).

https://www.reusdigital.cat/noticia/85134/millors-plans-oci-al-cap-setmana
Pagina 2 de 2

