


19 diumege
Sortida a Santes Creus
Organtiza: Club ciclistà selvatà Tot bike

Autobús a Montserrat 
(en motiu dels 25 anys de la 
Romeria a Montserrat)
Preu: 18€
Inscripcions sortint de missa a l’església 
parroquial

Gravity
Cinema
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc:  al Castell del Paborde

22 dimecres
Revetlla de sant Jordi a la biblioteca
Tota la informació a 
www.biblioteca-laselvadelcamp.webnode.cat
facebook.com/biblioteca.laselvadelcamp
@BPlaSelva

23 dijous
Activitats 
 de Sant Jordi

25 dissabte
Festa pel Territori · Trobada de 
plataformes mediambientals de 
les comarques de Tarragona
A partir de 2/4 d’11 del matí, batucada, 
castells, timbalers, diables,xerrades 
informatives ... a l’Hort d’Iglésies
A partir de 2/4 de 10 del vespre, concerts amb 
Fito Luri, Veus de la Terra, Schola Cantorum, 
Selvatek, .. al pavelló municipal d’esports
Organitza: Xarxa Sud i Unió de Pagesos de 
les Comarques de Tarragona

Sopar solidari
L’últim dia per apuntar-se és el 23 d’abril 
(977 84 43 69 o  977 84 51 58) 
Col·laboració mínima per persona: 10€
Hora: a ¾ de 9 del vespre
Lloc: a la Casa d’Exercicis
Organitza: Càritas la Selva del Camp i Almoster

Altres activitats

Dissabtes, a les 6 de la tarda, cinema

Diumenges, a 2/4 de 7 de la tarda, ball

Horari de visita: diumenges, de 2/4 de 12 a 
2/4 de 2

Del dia 5 al 26 d’abril es pot veure l’exposició 
Pitarra 1864-1866

La catequesi parroquial us convida a celebrar 
la festa de Pasqua el dissabte dia 4 d’abril a 
les 10 del vespre a la VETLLA PASQUAL

Dissabte, 4: Prebenjamí 
Dissabte, 4: Benjamí 
Diumenge, 5: Aleví 
Inscripcions: 633.849.822 laselvadelcamp@
hotmail.es http://fclaselvadelcamp.cat

Fer de pares: resoldre els problemes de 
conducta 
Dissabte 11, 18 i 25 d’abril de 9 a 11h a l’Hort 
d’Iglésies 
Preu 18€/família

Dirigit a pares, mares i persones que 
interactuïn amb infants. 

A càrrec de Sònia Loaisa (Dígraf)

Cada dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, 
contacontes

Festa dels 45 anys Quintos/es 
88. Música Dj’s dels 80’s, 90’s i 
disco. Tothom hi es convidat qui 
mantingui relació amb nosaltres
Hora: A partir de  les 12 de nit
Lloc: al Torn de Nit

26 diumenge
Marxa nòrdica: SL-C 156 la Coma
Amb instructor nordic walking. Opcions: fer 
la sortida amb marxa nòrdica llogant pals o 
amb pals propis, o fer-la fent excursionisme.
Activitat gratuïta però en cas que es vulguin 
llogar pals el preu és de 2€
Hora de sortia: a les 10 del matí des del 
pavelló
Inscripcions: al pavelló municipal d’esports

IV BOTIFARRADA POPULAR
Preu de l’esmorzar: 1€ beneficis destinats a 
Caritas i la Lliga contra el càncer
Hora: a partir de les 9 del matí. A les 11 del 
matí a la mateixa plaça es repartiran els 
premis del II concurs de balcons
Lloc: a la plaça de l’Ajuntament

Exposició i venda d’artesania 
“Dones i joves del Senegal”
Hora: de 12 a 2 del migdia
Lloc: a Santa Llúcia

Quartet Versus
Entrada: 8€ · Places limitades · Sessió no 
numerada · Menors de 12 anys entrada lliure
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: al Castell del Paborde

28 dimarts
Cantatata “La Tempesta”
Hora: a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: a la Defensa Agrària

29 dimecres
Cantatata “La Tempesta”
Hora: a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: a la Defensa Agrària

30 dijous
Des del sofà la visió de l’hospital, 
dels metges i les infermeres de 
les series de televisió, a càrrec 
del Sr. Pepín Barceló
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones

CASAL D’AVIS

EL CASTELL DEL PABORDE

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 
ANDREU APÒSTOL

ESPAI JOVE

FUTBOL CLUB LA SELVA 
IV TORNEIG FUTBOL 7 
SETMANA SANTA

REGIDORIA SERVEIS 
SOCIALS I FAMÍLIA

BIBLIOTECA PÚBLICA

Taller d’Skate: dissabte 11 d’abril de 10 a 12h 
a l’skatepark ubicat a la Rasa 
Data límit per inscriure’s 7 d’abril 
(Cal portar l’skate i proteccions) Preu 10€ 
A càrrec d’Oriol Flores (Ghetto)  

Taller de Gintònics: Divendres 24 d’abril de 
20 a 21:30h a l’Hort d’Iglésies Preu 10€ 
A càrrec de Jordi Vizcarro (Pachito Lounge)

Informa’t i inscriu-te a l’Espai Jove (Hort 
d’Iglésies) 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13h  
Tel. 977766000 
joventut@laselvadelcamp.cat

Avisos i alertes al mòbil, 
descarrega’t l’aplicació 

WarnApp i segueix la llista

ComunicacioAjuntamentlaSelva


