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Els millors plans per al cap de
setmana

Una imatge del grup Liverpool String Quartet, que actua a Castellvell del Camp | Liverpool String Quartet

Una vegada més, arriba al cap de setmana i des de Reusdigital.cat us volem oferir una selecció
de plans per a conèixer el nostre territori i passar una bona estona.
Esperem que us agradin!
Ruta "Vermut i cuina al Reus Modernista"
Aquest dissabte, 7 d'agost, a les 11 del matí, està prevista la ruta "Vermut i cuina al Reus
Modernista". És una proposta que dona a conèixer els principals edificis modernistes del centre de
la ciutat, i alhora explora els costums culinaris de la societat reusenca durant aquella època.
La ruta inclou la visita a Vermuts Rofes, amb tast de vermut. El preu de l'entrada és de 15 euros
pels adults i 7 euros pels nens; es pot reservar aquí.
Visita teatralitzada al Mas Miró
El Mas Miró de Mont-roig del Camp obre portes de la mà de la seva masovera, que ensenyarà els
racons de la casa i explicarà el paper que hi van tenir les dones. Serà en una visita treatralitzada,
prevista per aquest dissabte, 7 d'agost, a les 11 del matí.
L'entrada té un cost de 12 euros per adults, de 10 euros per a infants de 5 a 13 anys, i gratuït per
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a menors de 5 anys. Es pot adquirir aquí.
Activitat "Observem, escoltem i toquem en família"
El segon diumenge de cada mes (i concretament, aquest 8 d'agost) d'11 a 1 del matí es realitza
l'activitat "Observem, escoltem i toquem en família" a Reus. La idea és que les criatures,
acompanyades d'adults i amb la guia d'un educador, descobreixin qui va ser Antoni Gaudí.
L'entrada té un preu de 5 euros i es pot comprar aquí.
Concert del Liverpol String Quartet a Castellvell del Camp
El diumenge, 8 d'agost, a les 9 del vespre, el Liverpol String Quartet farà el concert de clausura
del Castellvell Music Fest. L'entrada es pot comprar aquí per un cost de 12 euros.
The Blackslats al Reus Blues Festival
El Racó de La Palma de Reus acull el concert de The Blackslats, aquest diumenge, 8 d'agost, a
les 8 del vespre. En el marc del Reus Blues Festival, aquesta banda interpretarà el seu repertori
d'estils que van donar orígen a la música negra, com el blues, el rock i el gospel.
Per a més informació de la cita musical, es pot consultar la pàgina web de l'Associació Música
Creativa i Actual (AMCA).
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