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Cinc plans d'oci que no poden
faltar a la vostra agenda del cap de
setmana

Ferran Palau actua a Falset, la nit de dissabte | Cedida

Aquest cap de cap de setmana arribarem a l'equador del mes d'agost. Per celebrar-ho, a
Reusdigital.cat us hem preparat, com sempre, un llistat amb cinc plans d'oci i lleure que tindran
lloc els propers dies en diversos indrets del Camp. Per tant, agafeu l'agenda i no us quedeu a
casa, que l'estiu és ben viu!
Richard Clayderman, al FIMC 2021
La 46a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) s'acaba aquest cap de
setmana amb dos concerts. El pianista francès Richard Clayderman tocarà el divendres 13 d'agost
a les de la nit i l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretarà el seu repertori el dissabte 14 d'agost.
Encara hi ha disponibles les últimes entrades.

Visita familiar a la Cartoixa d'Escaladei
Aquest dissabte 14 d'agost és una de les dates en què es pot veure la visita guiada ?Darrere els
passos dels cartoixans. Històries i llegendes?. Es tracta d'una visita guiada que explica les
intrigues, secrets i vida dels monjos cartoixans d'Escaladei. Una activitat que forma part de la
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intensa agenda d'estiu de la cartoixa prioratina. El preu és de 4 euros pels adults i 2 pels infants.
Es necessita inscripció prèvia. La cita és a dos quarts d'11 del matí.
Les Nits del Mas Miró
El dissabte 14 d'agost és l'última oportunitat d'aquest estiu per gaudir de les Nits del Mas Miró a
Mont-roig del Camp. L'esdeveniment organitzat per la Fundació Mas Miró és una visita guiada que
vol mostrar el vincle del pintor Joan Miró amb la terra, la vinya i el vi. L'itinerari mostra la relació
entre l'art de crear i el procés de fer vi. La visita culmina amb el tas de tres vins ecològics
acompanyats de productes de la terra. El preu és de 25 euros
Ferran Palau tanca el Garbinada pop de Falset
Garbinada Pop arriba al final de la seva primera edició amb un concert de Ferran Palau, el
dissabte 14 d'agost. La cloenda del festival falsetà serà a les piscines municipals, i es poden
comprar entrades anticipades per 10 euros, o per 12 a la taquilla. Així, posaran punt final a la
primera edició del festival que ha fet passar artistes com Maria Jaume, Da Souza, o
Renaldo&Clara.

Frank Barnes Trio, al festival de blues de Reus
El Racó de la Palma de Reus acull un cap de setmana més un concert del Reus Blues Festival.
Aquest diumenge 15 d'agost, a les 8 del vespre, els encarregats d'oferir un recital de swing,
blues i booguie wooguie seran Frank Barnes Trio. Les entrades es poden aconseguir per 6 euros
a la taquilla del Racó de la Palma.
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