CASA FORTUNY
Raval Robuster, 36
43204 REUS
Declarada d’UTILITAT PÚBLICA pel Consell
de Ministres el 26 de setembre de 1986

Tel. i Fax 977 75 48 26

PROPERES ACTIVITATS 2022.

Dijous,
26 de maig
19.30 h.

Conferència amb motiu dels 400 anys del Gremi de la Construcció del Baix Camp,

Disssabte,
28 de maig
tarda

Acte de presentació del Gegants Manotes , que seran rebuts pels seus padrins els Gegants
del Carnaval de la Colla Gegantera de Solsona. La presentació serà a la placa del Mercadal.
Seguidament inici de la cercavila pels carrers del centre amb ballades finals a la Mercadal.
Posteriorment seguirem la cercavila fins al Centre d’Amics de Reus, lloc de la nostra seu social.
Un cop arribats allà, els Gegants Manotes entraran dins el CAR i restaràn al vestíbul.
Des de la Colla Gegantera de Reus i amb el suport de vàries entitats estan fent una campanya
popular per recollir els diners necessaris que enllestir el projecte, és per això que us animem
que ens doneu el vostre granet de sorra, per aquest motiu tenim a labotiga del Barato de la
Plaça de Sant Pere de Reus una “guardiola” per si voleu col·labora en aquest projecte

a la sala d’actes del Centre d’Amics de Reus.

Del 3
Exposició de pintures a càrrec d’Enric Pons,
al 14 de juny
a la sala d’exposicions del Centre
vespres.

Dissabte,
11 de juny
13,30 h.

Dimarts,
14 de juny
19,30 h.

dissabte
9 de juliol
tot el dia.

Lliurament del guardó “El Més amic de Reus”
a l’Associació de Concerts de Reus.
Inscripcions a secretaria, fins el dia 8 de juny.

Recital de poesia de primavera, a càrrec del grup
de Lectura i Declamació del Centre d’Amics de Reus.

Trobada Col·lectors, "Reus i el ferrocarril" exposició i intercanvi d’objectes.
Fins el dia 15 de juliol, hi haurà exposada una maqueta de l’antiga estació de trens

Col·labora
La Junta es reserva el dret a alterar o modiﬁcar qualsevol d’aquestes activitats.
Segueix-nos a: centredamicsdereus
www.centredamicsdereus.cat

Dies d’activitat al Centre
WhatsApp: 640 552 225

