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Plans per passar un bon cap de
setmana amb Reusdigital.cat
El Cantaval, el CineClub del Centre de Lectura o una ruta per la Boca de la
Mina, entre les propostes que us fem

La venedora d'anissos, a la Boca de la Mina | Reus.cat

Arriba un cap de setmana que, en moltes poblacions del territori, estarà marcat per la celebració del
Carnestoltes. No obstant això, i per prudència pel context sanitari, a Reus no hi ha previstes grans
celebracions al carrer. Amb tot, des de Reusdigital.cat us portem, com sempre, un llistat amb
cinc plans d'oci, lleure i gaudi per als dies que han de venir. Agafeu l'agenda!
Cercavila del Cantaval, a Reus
A les 7 de la tarda, i des de la plaça de les Peixateries Velles, és prevista la cercavila del
Cantaval. Es repartirà un cançoner amb versions satíriques i humorístiques de les cançons populars
que es cantaran.
També us pot interessar:
"Sis dies corrents", de Neus Ballús, al CineClub del CdL
Després del Cantaval potser us vindrà de gust veure una pel·lícula. Si és el cas, al Centre de
Lectura hi ha una nova sessió del CineClub prevista a les 9 del vespre. Es projectarà Sis dies
corrents, de la directora Neus Ballús, una proposta de gènere híbrid que conjuga la ficció amb
elements reals, com els seus protagonistes; tres lampistes que s'interpreten a sí mateixos.
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Ruta teatralitzada per la Boca de la Mina
De cara al dissabte, una opció per fer salut i conèixer el patrimoni natural de la ciutat pot ser la
ruta que Ans Educació proposa per la Boca de la Mina, i que és protagonitzada per l'actriu
reusenca Maria Bravo. Aquesta portarà els presents a fer un viatge al Reus del 1900 per descobrir
alguns personatges, anècdotes i indrets patrimonials del passeig més famós de la ciutat.
Es tracta d'una ruta costumbrista que vol fer valer la memòria oral dels nostres avanpassats a
través d'un recorregut d'una hora que s'inicia a l'entrada del passeig i acaba a dalt de tot, on
trobem joies arquitectòniques com el Pere Mata o llocs hidràulics de la vila com el molí, la bassa o la
mateixa mina. La ruta és gratuïta, apta per tots els públics i està organtizada per Ans Educació.
Hi haurà dos passis: a les 11 i a les 12 del matí.
El Carnaval se celebra en poblacions del Baix Camp
Si amb el Cantaval no en teniu prou i el dissabte teniu ganes de gresca, no patiu pas, que en
diversos municipis de la comarca s'han plantejat actes i celebracions per a tots els públics. És el
cas de Mont-roig, Vandellòs i l'Hospitalet o les Borges.
Repasseu els continguts següents per saber-ne més:

D'excursió, a peu, fins a l'ermita de Santa Anna de Castellvell
Per tancar el cap de setmana, diumenge al matí, us proposem un itinerari saludable que podeu
fer sense pressa, tot gaudint del camí. A més, allà on us portem bé que val la pena, per fer el
camí: l'ermita de Santa Anna, de Castellvell del Camp.
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