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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 del 3 al 24 de març de 2018 a La Selva del Camp

Concert de
“Leitmotiv”

Leitmotiv Cover Band, són una jove forma-

ció de músics de la Conca de Barberà, nas-

cuda el 2015, a mig camí entre un quintet 

de jazz i una banda de versions. El seu re-

pertori està format per estàndards de jazz 

clàssic, blues, bossanovas, funk, temes 

dels anys 80 i temes actuals, passats per 

un sedàs vintage en clau de jazz. El concert 

és un crescendo en intensitat i emotivitat, 

des de l’agradable “feeling” ambiental, fi ns 

a les cançons més ballables. Un repertori 

molt “happy” amb cançons conegudes per 

totes les edats.

Organitza: Ajuntament
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TEATRE-FÒRUM “ÉS DE CONYA?”

Un viatge per la socialització de gènere, l’amor 
romàntic i les violències subtils en la parella. 
Una història sobre les petites coses, que gairebé 
passen desapercebudes, que no ens agraden, i 
que sense saber com, es fan massa per a aturar-
les... o no! Al fi nal, el públic podrà aturar el 
temps, i anar enrere per a transformar el fi nal

Organitza: Àrea de joventut
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2/4 de 8 del vespre ACTE GRATUÏT9

“MONTSERRAT ROIG: PARAULES D’AVUI”

Amb aquest espectacle tenim l’ocasió de 
gaudir i fer nostre el pensament i les inquietuds 
d’una gran fi gura de les lletres del nostre país, 
com és la Montserrat Roig, alhora que ofereix 
una oportunitat excepcional per a donar-la a 
conèixer a les noves generacions de joves que 
de ben segur s’han de sentir molt propers a ella. 
Organitza: Àrea de cultura
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8 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
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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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CLUB DE LECTURA
El Club de lectura d’adults 
comenta el llibre “Quiet” de 
Marius Serra
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C/ de Tarragona, 10 C/ Francesc Crusat,  16

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

AUDITORI
Santa Llúcia GIL CRISTIÀ

ACTE GRATUÏT

Clàssics per cobla de la Cobla 
la Principal de Tarragona
Una fusió entre sardanes clàssiques, molt conegudes entre el 

públic, i obres d’autors moderns. Una oportunitat per poder 

gaudir de la genuïna sonoritat dels instruments de la cobla.
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Exposició “Estima l’aigua. 
Cada gota compta”
Exposició on es citen alguns consells d’estalvi d’aigua en l’àm-

bit domèstic familiar, per a aconseguir una bona gestió de l’ús 

de l’aigua a les nostres llars. L’objectiu és conscienciar a les 

persones i a les famílies de la importància de l’estalvi de l’aigua 

a casa, evitant afeccions al medi col·laborant en l’estalvi eco-

nòmic a les nostres llars.

A la primera planta del Castell fi ns el 18 de març.
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POESIA
Vetllada poètico-musical 
infantil per celebrar el Dia 
Mundial de la Poesia. Alum-
nes de 5è i 6è recitaran po-
emes acompanyats  de mú-
sica d’alumnes de l’Escola de 
música 
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