
L’any 2021 es van complir 60 anys de la fundació de
l’entitat. Ens hauria agradat celebrar-ho com en altres
aniversaris, però el moment en què estàvem vivint era
complicat i va ser difícil confeccionar una programació
normal. 

 
Això no obstant, aquests són els actes que es van poder
organitzar: 

Carrer Orient, 17. Apartat 324. 43201 REUS 
telèfon i fax: 977345040 
telèfons: 663140188-626514467-649641188 

Surten les BASES del 55è 
CONCURS FOTOGRÀFIC 
'APLEC BAIX CAMP'. 
Mes de maig.

Dissabte, 20 de novembre 
de 2021, EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA 'Aplec Baix 
Camp', veredicte i 
repartiment de premis. 
Mes de novembre

Dissabte, 11 de desembre
de 2021, CONCERT 
D'ANIVERSARI amb la COBLA 
MONTGRINS, al Teatre 
Fortuny de Reus, en 
col·laboració amb
l'Associació de Concerts de 
Reus.
Mes de desembre

CONCERT DE FESTA MAJOR 
DE SANT PERE, amb la cobla 
REUS JOVE. 
Mes de juny.

55è APLEC BAIX CAMP en 
format CONCERT, a la plaça 
del Santuari de Misericòrdia 
de Reus, amb les cobles 
Jovenívola de Sabadell, Reus 
Jove i Contemporània.
Mes de setembre

Reproducció a cada butlletí
mensual de fotografies sobre
cultura popular que formen
part del nostre arxiu fotogràfic
que disposa de més de 3.000
obres de molts autors d’arreu
dels Països Catalans, format a
partir del Concurs Fotogràfic
Aplec Baix Camp (1967-2021). 

BALLADA DE
SARDANES

COLLA SARDANISTA ROSA DE REUS

DINAR de cloenda 
del 60è aniversari 
Dissabte, 22 de gener de

2022, a les 14 h.
Restaurant EL CÍRCOL (Pl. Prim, Reus)

Preu: 30 €
Reserves: csrosadereus@tinet.cat

abans del dia 16 de gener o bé als tel.
663140188-626514467-649641188.

 

 

Dissabte, 22 de gener de 
2022, a les 12 h, a la pl. 

Prim de Reus
COBLA REUS JOVE

baixa del butlletí

 2021: l'any del 
60è aniversari
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55è CONCURS FOTOGRÀFIC APLEC BAIX CAMP 
Un cop desmuntada l'exposició fotogràfica al
vestíbul del Centre de Lectura de Reus ens vam
adonar del robatori de dues de les obres
presentades. 

Tan aviat com estiguin identificades ho
comunicarem als seus autors. 

https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlreus/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/entitats/cens-entitats/
https://sardanaunesco.wordpress.com/
https://aecreus.cat/
http://www.balaguer.cat/portal/cultura/sardana22.php
https://portalsardanista.cat/
https://www.facebook.com/csrosadereus
mailto:csrosadereus@tinet.cat
http://csrosadereus/
https://webfacil.tinet.cat/rosareus
https://www.instagram.com/csrosadereus/
https://www.youtube.com/channel/UCyBYhxFab5TX_VCsnVvPfdA
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/guia-catala-internet-Som-digitals-i-ho-som-en-catala
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239961
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239963
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239976
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/272141
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239976
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/240116
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239963
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239982
https://guia.sardanista.cat/
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239963
https://webfacil.tinet.cat/rosareus/239963
mailto:csrosadereus@tinet.cat

