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Cinc plans per a la vostra agenda
del cap de setmana, amb
Reusdigital.cat

Los Aurora actuen al Teatre Fortuny | Cedida

Un cap de setmana més, Reusdigital.cat us porta un llistat amb cinc diferents activitats que
tindran lloc durant els propers dies i amb els quals volem que gaudiu d'una bona estona.
Recordeu que, a més, a la nostra secció de Cultura hi informem de les cites més importants que
tenen lloc al Camp.
Comencem!
Els Brugarol, al Fortuny
I d'entrada, teatre. Divendres a dos quarts de 9 del vespre, el Teatre Fortuny de Reus acollirà la
representació del muntatge Els Brugarol, amb text i interpretació de Ramon Madaula. Aquest
compartirà l'escenari amb Jaume Madaula i Estel Solé per exposar la història d'una família de l'alta
burgesia catalana, a través d'una obra plena d'humor àcid. Les entrades oscil·len entre els 10 i
els 20 euros, i es poden aconseguir aquí.

Albert Pla, al Bartrina, en el marc de l'Accents
També el divendres al vespre, en aquest cas a les 9 i al Teatre Bartrina de Reus, l'irreverent
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Albert Pla presentarà ¿Os acordáis?, un espectacle a partir d'una sèrie de cançons que va
escriure durant la pandèmia.
Les entrades van dels 12 als 20 euros, i es poden adquirir al web oficial del festival Accents.

Los Aurora, al Teatre Fortuny
També dins la programació del Festival Accents, el dissabte 16 d'octubre a dos quarts de 9 del
vespre, Los Aurora actuen al Teatre Fortuny. L'entrada és gratuïta pels socis de l'Associació de
Concerts, i la general és pot adquirir per 18, 15 o 12 euros.
Concert de Lágrimas de sangre a Vila-seca
I continuem amb les propostes musicals, perquè el dissabte 16 d'octubre el grup de rap
Lágrimas de Sangre ofereix un concert a Vila-seca. En aquesta ocasió, comptaran amb Fetitxe
13 com a teloner.
La cita és a les 10 de la nit al Pavelló Municipal d'Esports, i l'entrada és gratuïta amb aforament
limitat.

Mercat d'articles de segona mà al Morell
El Morell impulsa una iniciativa que, sota el lema Ven allò que no utilitzes, troba allò que necessites,
permetrà donar una segona vida a tots aquells objectes que hi han per casa i que no es fan servir,
tot i estar en bon estat.
Un diumenge de trobada i intercanvi que es complementarà amb una xocolatada per a totes les
persones assistents.
La cita serà, entre les 10 del matí i les 2 del migdia, a la plaça de l'Era del Castell
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