
Presentació de l’exposició:
“Una literatura pròpia, dones 
escriptores” a càrrec d’Olga Xirinacs

Endinsar-se en l’obra de les autores 

escriptores per conèixer una nova 

perspectiva de gènere. L’Institut Ca-

talà de les Dones fa un recull de la 

dona en la literatura catalana con-

temporània. Una exposició que per-

met recórrer la literatura catalana 

repassant la història de les autores 

més rellevants així com de les se-

ves obres. L’exposició es podrà visi-

tar del 5 al 26 de març.
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Activitats formatives i culturals programades del  9 al 24 de març de 2017 a  La Selva del Camp

“La música de les paraules” amb 
Montserrat Carulla
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Montserrat Carulla oferirà una lectura dramatitzada per 
parlar sobre la seva experiència vital i professional, de la 
seva retirada dels escenaris i de l’amor que professa al seu 
país, amb textos propis i de diversos autors (Josep Palau 
i Fabra, Salvat Papasseit, Pere Calders, Verdaguer, Miguel 
Hernández o Machado, entre molts d’altres), amb una subtil 
selecció musical i acompanyament en directe a violí i pia-
no, a càrrec de la Neus Soler. Una autèntica “delicatessen” 
en forma d’acte intimista i tendre amb l’emoció que només 
una gran actriu com la Montserrat Carulla pot imprimir en 
aquests textos.
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Edita: Regidories de Cultura i Formació, Ajuntament de la Selva del Camp. Redacció: Canal Camp.

Per a més informació: 977 76 60 06comunicacio@laselvadelcamp.cat
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PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS

El documental del mes: 
“Pura vida”
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“Pura Vida”, de Pablo Iraburu i Mi-
gueltxo Molina, transcorre a la cara 
sud de l’Himàlaia, a 7.400 metres 
d’altitud, quan un alpinista comença 
a trobar-se malament. Amb el crit 
d’alarma del seu company, s’inicia 
una de les operacions de rescat més 
increïbles de la història de la serra-
lada. El documental del mes recons-
trueix una missió de rescat sense 
precedents, la que va intentar salvar 
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Descobreix el món artístic amb 
el Campus d’arts escèniques

del 9 al 13 d’abril, de 10 a 14 i de 16 a 17h PREU:
100€
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Circ, percussió, dansa contemporània, teatre i audiovisuals 
donen forma al primer Campus d’Arts Escèniques del Camp 
de Tarragona. Tots els joves d’entre 12 i 24 anys tindran 
l’oportunitat d’endinsar-se en el món de les arts escèniques 
a través de les modalitats protagonistes. Del 9 al 13 d’abril, 
el Castell es convertirà en un campus d’arts conduït per pro-
fessors amb experiència en la diversitat i versatilitat d’aquest 
món. Les inscripcions ja estan obertes.

l’alpinista basc Iñaki Ochoa en una operació conjunta de 8 per-
sones procedents de diferents parts del món i una sola cosa 
en comú: la passió sense límits de les muntanyes que escalen 
i, sobretot, uns principis i valors que defi neixen la manera úni-
ca, intensa, i moltes vegades incompresa, amb què han deci-
dit viure les seves vides.

2/4 de 6 de la tarda
QUINES UNES, ELLES!
Per tal de commemorar el 
dia de la dona, es dona pro-
tagonisme als contes sobre 
referents positius femenins, 
que reforcen el trencament 
dels estereotips sobre els 
rols dels homes i les dones 
en la societat, arrelats en 
molts dels contes tradicio-
nals. De 6 a 12 anys. Afora-
ment Limitat. Inscripció prè-
via a la biblioteca infantil.
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2/4 de 9 del vespre
CLUB DE LECTURA AMB L’AUTOR
La novel·la “Incert camí” 
abraça la llibertat de cons-
ciència i el dret a decidir so-
bre la pròpia vida. L’autor, 
Eduard Prats, és llicenciat en 
medicina (UB) i especialista 
en l’aparell digestiu. Actual-
ment és secretari de la Co-
missió Deontològica del col-
legi de Metges de Tarragona.
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ORGANITZA:


