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Plans per entretenir-se durant el
cap de setmana
Una ruta per les oliveres de Cambrils, un concert de l'Accents i una obra de
teatre amb Pere Arquillué, entre les nostres propostes

Cartell de l'obra | Cedida

Amb ganes que passeu un bon cap de setmana, des de la redacció de Reusdigital.cat us hem
preparat un recull de cinc plans. Jocs de rol, una ruta per les oliveres, un parell de concerts i una
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obra de teatre són les nostres propostes. Esperem que us agradin!
Jornada Tarracolúdica
El dissabte 6 de novembre a les 10 del matí, arriba la 27a edició de la Jornada Tarracolúdica. La
voluntat de l'esdeveniment és fomentar els jocs de rol i els jocs de taula moderns. En aquesta
ocasió, es jugarà una partida al joc Fiasco de Jason Morningstar. L'activitat és gratuïta, però les
places són limitades i per tal cal reservar prèviament al correu clubdiogenestarragona@gmail.com.
Ruta per les oliveres a Cambrils
En el marc de les Jornades Gastronòmiques amb Oli Nou d'Oliva Verge Extra de Cambrils,
s'organitza l'activitat familiar Taller de ruta per les oliveres, el dissabte 6 de novembre a partir de
les 4 de la tarda.
Consisteix a visitar una finca d'oliveres per veure com és el procés de recollida de les olives, i
posteriorment els participants les portaran al Molí de la Cooperativa. L'entrada té un cost de 10
euros, i inclou un lot de regal amb una ampolla d'oli i paté d'olives. Cal fer inscripció prèvia trucant
al 977 369 511, de dilluns a divendres de 7 del matí a 3 del migdia, o al correu
info@coopcambrils.com.
Joana Serrat al Teatre Bartrina
La cantautora Joana Serrat presenta el seu cinquè àlbum, Hardcore From The Heart, al Teatre
Bartrina de Reus. Serà aquest dissabte 6 de novembre a les 8 del vespre, en el marc del Festival
Accents. Les entrades tenen un preu de 15 euros a taquilla, i 12 de manera anticipada.
Queralt Lahoz al Morell
També dins la programació de l'Accents, la cantant de flamenc i hip-hop Queralt Lahoz actua al
Centre Cultural del Morell. El concert serà aquest divendres 5 de novembre a les 9 del vespre. Les
entrades anticipades es poden adquirir per 5 euros, i a taquilla tenen un cost de 8 euros.
53 diumenges al Teatre Fortuny
El divendres 5 de novembre a dos quarts de 9 del vespre, arriba al Teatre Fortuny 53 diumenges,
una comèdia de Cesc Gay. L'obra gira entorn les discussions familiars i els conflictes entre
germans, amb un humor "àcid i agre". El preu de les entrades oscil·la entre els 10 i els 30 euros, i
es poden comprar aquí.
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