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N ú m .

ESCENARI
CULTURAL

Activitats formatives i culturals programades del 17 de gener al 26 de febrer de 2017 a  La Selva del Camp

El documental del mes
EL cicle “El documental del mes” vol acostar documen-
tals de reconeixement internacional al gran públic. La 
Biblioteca i l’àrea de Cultura s’hi han adherit i projectaran 
el primer, Five days to Dance, ja estrenat a 70 sales des 
de Catalunya a Llatinoamèrica. Joves ballarins són els 
protagonistes i la dansa l’idioma comú que ens arriba de 
la mà dels directors Rafa Molés i Pepe Andreu.

8 del vespre ACTE GRATUÏT27
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Teatre: Florido Pensil
7 de la tarda ACTE GRATUÏT5

F E B R E R

Rodamón al 
Teatre Victòria: 
Scaramouche

2/4 de 4 de la tarda PREU: 40€

BARCELONA
26
F E B R E R

Comèdia, amor i revolució són els ingredients de 
Scaramouche, el musical de Dagoll Dagom. És la 
nova parada del Rodamón, que permetrà als sel-
vatans posar-se en la pell de l’heroi emmascarat 
que defensa el poble francès contra l’aristocràcia 
del segle XVIII. Les inscripcions són fi ns al 9 de fe-
brer a la biblioteca, per 40 euros.

El Florido Pensil és el pitjor de l’esco-
la nacionalcatòlica, la seva repressió 
i el seu mètode basat en la memo-
rització sistemàtica. El col·lectiu de 
la Gent Gran de Castellvell, La Tea-
tr’era, interpreta els personatges 
des de la seva pròpia experiència, 
creant una obra còmica, a vegades, 
però molt realista.

24, 27 i 31
de 10 a 12 del matí

COM FUNCIONA
EL MEU MÒBIL
Trucar, aplicacions, 
internet... 
Aprendre a fer 
servir el mòbil és 
imprescindible en 
el món actual, i 
ara és possible per 
a tothom gràcies 
al curs de la 
Biblioteca.
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5 de la tarda
CLUB DE LECTURA 
INFANTIL
Un misteri per 
resoldre és el 
fi l conductor de 
l’última lectura, 
Això és un secret 
que només sé jo, 
d’Eulàlia Canal.

PREU: 
5€




