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Un any nou ens dóna noves possibilitats de fer coses per 
millorar tant a nivell personal com a nivell col·lectiu. Fixar-
se objectius acostuma a ser típic d’aquesta època. Amb 
la programació que us presentem no es tracta tan sols 
de marcar-se objectius sinó de seguir amb la voluntat de 
complir-los.
 
Moltes són les prioritats que des de l’administració s’han 
de defensar, potenciar i millorar. Cal garantir una distribució 
equilibrada dels recursos que permeti a la ciutadania 
accedir a uns serveis propers i de qualitat.
 
Entenem la Cultura com una d’aquestes prioritats que 
cal defensar amb decisió i encert. A la Selva tenim 
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equipaments que, compartits amb les activitats pròpies 
del municipi, ens ajuden i molt a promocionar aquesta 
prioritat de poble i de país. El Castell del Paborde és un 
d’aquests equipaments i us convidem a gaudir-ne.
 
Tenim l’oportunitat i hem de donar contingut als nostres 
espais públics. Per això presentem la programació 
gener, febrer i març 2013 del Castell.
 
Tant de bo ús agradi i ús animeu a participar-hi.

HORARI DE VISITA DEL CASTELL 
 Diumenges de 2/4 de 12 a 2/4 de 2
Qualsevol canvi referent a la programació o a horaris 
d’obertura serà degudament comunicat.

VISITES GUIADES
Les visites es programaran per a grups.
 Informeu-vos al  977 844 007

cultura



Del 3 de març al 7 
d’abril es pot veure 
l’exposició “La
muntanya màgica”
El muntanyisme no 
és només un conjunt 
d’activitats esportives 
fetes en un entorn 
natural: és una escola de vivències que t’obliga a marcar-
te objectius.  L’objectiu d’aquesta proposta és apropar 
els paisatges, les persones, l’esport i altres cultures 
vinculades al món del muntanyisme.

3, diumenge · A les 7 de la tarda
Gràcies Ovidi
Les cançons i la 
figura de l’Ovidi 
Montllor: valors 
per retrobar en un 
temps mancat de 
poesia...
Kike Pellicer (contrabaix), Arturo Gaya (veu) i Paco Prieto 
(guitarres)

10, diumenge ·  A les 7 de la tarda
Battleship
Cinema 

17, diumenge · A 2/4 de 6 de la tarda
Pirates!
Cinema infantil

3, diumenge · A les 7 de la tarda
Mi semana con Marilyn
Cinema

10, diumenge · A les 7 de la tarda
Aina  Roigé, violí i Alba Solé, 
piano
Duo de piano i violí. 
Estrena d’Ombra Sonante, obra  
del compositor selvatà Joan 
Magrané

24, diumenge ·  A 2/4 de 6 de la tarda
Shrek 4, feliços per sempre
Cinema infantil

2, dimecres · A les 5 de la tarda
El gat amb botes
Cinema infantil

3, dijous · A les 5 de la tarda
Els increïbles
Cinema infantil

4, divendres · A les 5 de la tarda
Madagascar
Cinema infantil

Fins el dia 6 es pot veure l’exposició  “La nova cançó, la 
veu d’un poble”

13, diumenge · A les 7 de la tarda
Intocable
Cinema

19, dissabte · A les 8 del vespre
REFUGI
Joan Reig presenta viatge a Ítaca

Des de finals de l’any 2006 en Joan Reig (bateria d’Els Pets 
i dels Mesclat) defensa com a cantant el projecte REFUGI 
acompanyat per el pianista Joan-Pau Chaves, el bateria Pep 
Solà i l’Albert Vila al contrabaix. Ara ens presenten una revisió 
del mític disc de LLUÍS LLACH “VIATGE A ÍTACA” de l’any 1975, 
un dels treballs més rellevants i significatius de la història de la 
música catalana. Completarà l’espectacle un recull de peces 
emblemàtiques d’altres cantants que formen part del primer 
disc del grup.

Del 20 de gener al 24 de febrer es pot veure l’exposició  
“L’univers creatiu de Jesús Moncada. Mequinensa, 
1941 – Barcelona, 2005”
És ben cert que tota literatura que tingui una notable 
pretensió de perdurabilitat ha de sustentar-se 
inevitablement en un univers creatiu propi i alhora 
identificable amb referents d’universalitat. Extret del text 
de Francesc Roig, Jesús Moncada: l’univers  pictòric.
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GENER13 27, diumenge · A 2/4 de 6 de la tarda
Brave
Cinema infantil


