
010

F U L L E T Ó  I N F O R M AT I U

N ú m .

ESCENARI
CULTURAL

Activitats formatives i culturals programades a l ‘octubre de 2017 a  La Selva del Camp

Titelles:
En Joan Totlifan

La companyia L’Estaquirot presenta l’espec-
tacle de titelles: “En Jan Totlifan”
En Jan no sabia viure sense ajuda: ni vestir-se, 
ni cordar-se les sabates, ni tan sols de men-
jar-se la sopa era capaç...! Així que va decidir 
emprendre un llarg viatge per trobar en Nico-
lau, el seu amic, travessant camps i ciutats. I 
va passar que a poc a poc, va anar aprenent 
moltes coses.

6 de la tarda ACTE GRATUÏT21
O C T U B R E

El Rodamón al Liceu: “Un ballo in maschera”
8 del vespre PREU:  90€20

O C T U B R E

Un any més, el Rodamón us porta al Gran Teatre del Liceu a 
gaudir de l’Òpera en directe “Un ballo in maschera”.
Enveges i conspiracions, però també passions amoroses, ge-
losia, venjances i el perdó fi nal, en una obra mestra de Ver-
di que va despertar les ires i prohibicions de la censura del 
moment obligant al compositor i llibretista de fer-hi canvis: 
de la Suècia original  de Gustau III al llunyà Boston del gover-
nador Riccardo.
Sortida a les 5 de la tarda del Portal d’Avall. Inscripcions a la 
Biblioteca, fi ns el 9 d’octubre. 
Preu 90€ (el preu inclou entrada de platea i bus).

El Rodamón
a la festa
dels Súpers

O C T U B R E

- Sortida des del 

Portal d’Avall 

(anada), a les 10 

del matí.

- Sortida des de 

Barcelona (torna-

da), a les 6 de la 

tarda.

22 10 del matí
PREU:  3€ (fi ns als 12 anys)

10€ (adults)

dels Súpers

- Preu adults: 10€

- Preu infants (fi ns a 12 anys): 3€

Inscripcions a la Biblioteca fi ns al 13 d’octu-

bre.
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Per a més informació: 977 76 60 06comunicacio@laselvadelcamp.cat

C/ de Tarragona, 10 C/ Francesc Crusat,  16

HORTd’IGLÉSIESIGLÉSIES
Pl. de les Pletes s/n C/ Hospital 10

AUDITORI
Santa Llúcia GIL CRISTIÀ

CLUB DE LECTURA
El Club de lectura comenta 
“Llum antiga”, de John 
Banville.

13
O C T U B R E

2/9 del vespre

(     )GIL
CRISTIÀ

EXPOSICIÓ
Del 23 d’octubre al 12 de 
novembre, exposició “Per 
ser nena”, cedida per Tàcita 
Muta, del GRC Creació i 
Pensament de les Dones.

O C T U B R E

EXPOSICIÓ
Del 23 d’octubre al 12 de 
novembre, exposició “De 
l’abc a l’sms”, cedida pel 
Consell Català del Llibre 
Infantil i Juvenil (CLiiJCAT).

O C T U B R E

EXPOSICIÓ
Del 22 de setembre al 22 
d’octubre exposició de pe-
ces de ceràmica d’Aleix Re-
velles, formador del taller 
de ceràmica “Cerartmica”, 
que es realitzarà a partir del 
4 d’octubre, a les instal·laci-
ons del Gil Cristià.
1era planta del Castell del 
Paborde.

Concurs de fotografi a del calendari 2018

O C T U B R E
L’àrea de cultura de l’Ajuntament de la Selva del Camp convoca el 
concurs de fotografi a pel calendari 2018. Es tracta d’un calendari 
participatiu on les 12 fotografi es guanyadores formaran part del 
calendari 2018 editat des de l’Ajuntament.
Les fotografi es han de ser de temàtica relacionada amb el patri-
moni material (monuments, edifi cis antics, carrers del casc antic, 
racons, detalls en edifi cis,
onomàstica dels carrers...) i immaterial (teixit associatiu, festes 
majors, actes populars...) de la Selva del Camp.
Les fotografi es es podran presentar, fi ns el dia 16 d’octubre, a 
l’Hort d’Iglésies (de dilluns a divendres de 9 a 15h), a l’Ajuntament 
de la Selva (de dilluns a divendres de 9 a 14h), i per correu electrò-
nic a calendari.selva@gmail.com

Activitats formatives municipals al Gil Cristià

O C T U B R E
Les propostes formatives organitzades i promogudes des de 
l’àrea de formació de l’Ajuntament de la Selva del Camp disposen 
d’un nou espai on desenvolupar les seves activitats, les instal·laci-
ons del Gil Cristià. Aquestes instal·lacions han esdevingut l’entorn 
més apropiat on concentrar els cursos i tallers que requereixen 
d’un espai més ampli o d’unes especifi citats més concretes, i 
s’han realitzat les reformes necessàries per adaptar-lo i que aculli 
les diferents propostes formatives. Així, en aquestes instal·laci-
ons s’impartiran les classes de les diferents modalitats de “Gotes 
d’art” (formació en dansa), les sessions de “Cerartmica” (Taller 
de ceràmica) i de l’escola de sardanes, i s’estan adaptant diversos 
espais per tal d’acollir cursos subvencionats del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya.

Classes de teatre

O C T U B R E

En aquest nou curs formatiu s’estre-
na l’activitat formativa de “Classes de 
teatre” coordinada per Mònica Bartolí.
Les sessions es realitzen cada dime-
cres de 5 a 8 de la tarda i els partici-
pants es divideixen en dos grups dife-
rents segons l’edat.
Inscripcions disponibles a la pàgina 
web (www.laselvadelcamp.cat) i pre-
sencialment a la planta baixa de l’Hort 
d’Iglésies.

O C T U B R E


