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Iniciem aquest últims mesos de l’any amb noves propostes 
d’actes i activitats culturals amb el desig de que siguin ben 
valorats i que tinguin una bona acollida per part de tots vosaltres.

El Castell, com espai de referència, és el protagonista de 
difondre la història local, de gaudir amb el teatre, amb el 
cinema, amb la músia i amb la poesia. Però a la Selva no 
volem que la cultura quedi limitada per aquest magnífic 
espai públic. Cal traslladar-la també al carrer. 

Aquesta festa major l’escola de balls i danses populars 
tornarà fer una mica seus els carrers de la Selva. Patatufs, Jordi Vinyals | Regidor de Cultura

jvinyals@laselvadelcamp.cat

Jordi Vinyals
Regidor de Cultura

cercolets, bastons, valencians, i... a més a més, en 
aquest seguici festiu farà la seva presentació el ball 
de gitanes. Amb la incorporació del ball de gitanes 
completem l’objectiu inicial que ens vam fixar. L’èxit 
assolit ha estat gràcies a la col·laboració i participació 
de moltes persones que s’han volgut involucrar en 
el projecte amb treball i esforç. També, gràcies als 
balladors i balladores, a les famílies, a les monitores i 
als músics.

A la Selva, continuem fent Cultura.

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  977 844 630



Del dia 2 al 16 de desembre es pot veure l’exposició “El 
domini màgic”, de Joan Vinyoli

Diumenge, 7 · A les 7 e la tarda
Xavi Ciurans en concert

Conegut per ser el cantant de 
Gertrudis i la Colònia. Aquí actua 
sol, acompanyat de la seva 
guitarra i un pedal de loops. 
Ciurans ens demostra que els 
cantautors no són ni tan avorrits 
ni tan pseudo-intel·lectuals 
com ens han volgut fer creure

Diumenge 21 · A les 7 de la tarda
Poema de Nadal  de Josep M. de Sagarra, a càrrec de 
Josep M. Puig i Baiget acompanyat del saxo soprano d’en 
Xavier Pié

OCTUBRE14
Divendres, 24 · A les 8 del vespre

Presentació de “La guerra i 
la postguerra de successió 
a la Selva del Camp (1705-
1717)” de Josep M. T. Grau i 
Manel Güell, tercer volum de 
la Col·lecció Ventura Gassol. 
La presentació anirà a càrrec 
de Josep Fàbregas i Roig, 
professor d’Història Moderna 
de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona i secretari general 
del Centre de Lectura de Reus

Exposició “La Comuna del Camp (1305-1716), 400 
anys en contra el poder senyorial”, del Centre d’Estudis 
Selvatans, es pot veure fins el dia 2 de novembre

NOVEMBRE14

DESEMBRE14

Diumenge, 2 · A les 12 del migdia
Ruta literària dramatitzada Puig i Ferreter
Sortida des del Castell del Paborde
Durada prevista 1 hora i mitja. Preu: 3€
Inscripcions: biblioteca@laselvadelcamp.cat  
o al telèfon: 977 844 630 

Diumenge, 2 · A les 2/4 de 7 de la tarda
Projecció d’Agost
Pel·lícula

Dissabte, 8 · A les 8 del vespre
PEYU: planeta i Neptú, un espectacle espacial
Un espectacle especial i espacial, el segon que en Peyu, 
col·laborador de l’APM, presenta als escenaris. Ara 
s’atreveix amb una dosi més de surrealisme per donar un 
altre tomb al format convencional del monòleg d’stan-up 
comedy. Què faríeu vosaltres, si en unes anàlisis rutinàries, 
trobessin que sou extraterrestres? Això li ha passat al 
Peyu, que explica anècdotes i situacions quotidianes de 
quan era humà i que ara com extraterrestre li costen 
d’entendre. Teatre d’humor.
Preu: 8€ . Aforament limitat. Sessió no numerada
Les entrades es poden comprar a l’Ajuntament de la 
Selva del Camp o reservar enviant un correu a 
biblioteca@laselvadelcamp.cat

Diumenge, 16 · A les 5 de la tarda
Les aventures de Mr. Peabody i Sherman
Cinema infantil

Diumenge, 23 · A les 7 de la tarda
El médico
Cinema

BON NADAL!


