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Cinc plans per a aquest cap de
setmana
Jocs de rol, una jornada ecològica i molta música a l'agenda

Imatge d'arxiu d'uns daus | Cedida

Torna a arribar el cap de setmana, i des de Reusdigital.cat us volem descobrir algunes de les
propostes d'oci que hi ha al Camp de Tarragona. Esperem que us agradin!
Iniciació als jocs de rol
L'Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus (AJJRR) organitza, el dissabte 24 de juliol
de 6 de la tarda a 9 del vespre, una sessió d'iniciació als jocs de rols.
L'activitat està pensada per a joves d'entre 15 i 17 anys, és gratuïta i tindrà lloc al local de l'AJJRR.
Cultura Ecològica per a Famílies a l'Espluga
El Museu de la Vida Rural, Drac Actiu, Fet a la Conca i Còdol Educació, organitzen la jornada
Cultura Ecològica per a Famílies el dissabte 24 de juliol a partir de dos quarts de 5 de la tarda.
La proposta comença amb una explicació de com vivien els nostres avis i àvies en el món rural,
continua amb la visita al nou hort i jardí etnobotànic del Museu i finalitza amb un taller per descobrir
les abelles. L'activitat té un preu de 24,50 euros per persona, i per comprar l'entrada podeu clicar
aquí.
Concert de Marcel i Júlia al Morell
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Marcel i Júlia actuaran el dissabte 24 de juliol a les 11 de la nit al Morell, en el marc de la festa
major del municipi. Presentaran el seu primer disc, En Òrbita, acompanyats d'una nova banda. A
través de la música, reflexionen sobre el canvi climàtic, la sostenibilitat i el medi ambient.
L'entrada té un cost de 5 euros.
De Souza a Falset
El nou festival musical Garbinada Pop, omplirà Falset de música durant l'estiu. Aquest dissabte
24 de juliol serà el torn del grup mallorquí De Souza, que presentarà el seu treball Boleros. Les
entrades anticipades tenen un cost de 10 euros; i 8 a taquilla. Es poden adquirir aquí.
Festival Internacional de Guitarra a l'Hospitalet de l'Infant
Del 21 al 25 de juliol, se celebra el Festival Internacional de Guitarra a l'Hospitalet de l'Infant.
Aquesta 4a edició ret homenatge al compositor argentí Astor Piazzolla.
La programació es pot consultar aquí. https://www.guitarfesthospitalet.cat/
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