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03 dissabte
Exhibició de ball en línia
Hora: a 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: al Casal d’Avis

05 dilluns
Cavalcada de reis

Hora: a les 7 de la tarda
Els regals s’entreguen a l’Ateneu

07  dimecres
Inici de les activitats i 
entrenaments del futbol base
Futbol club la Selva

08 dijous
Anar a Tarragona a visitar la 
Diputació i el museu arqueològic, 
dinar al bufet d’Eroski i visitar 
l’exposició itinerant de pintures 
al Caixa Forum
Sortida: a 2/4 de 10
Preu per persona: 24€
Organitza: Grup de Dones

10 dissabte
Espectacle musical a càrrec 
del grup “Lirykastars”
Hora: a 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: al Casal d’Avis

11 diumenge
XVIII Open tennis taula
Hora: de 8 del matí a 8 de la tarda
Lloc: al pavelló municipal d’esports
Organitza: Club tennis taula

El Rodamón se’n va  a veure 
Polònia el Musical

Més informació: www.laselvadelcamp.cat, 
biblioteca@laselvadelcamp.cat 
o al 977 844 630

15 dijous
Poemes a l’atzar, 
de Josep M. Puig i Baiget
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones

17 dissabte
Missa en honor a Sant Antoni Abat
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: a l’església Parroquial de 
Sant Andreu Apòstol
Organitza: Antiga Confraria de Sant Antoni

18 diumenge
Les aventures de la caputxeta 
vermella. Cinema infantil
Hora: a les 5 de la tarda
Lloc: al Castell del Paborde 
 

22 dijous
Tradicional rosta a la sala 
de la Cooperativa
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones

24 dissabte
Curs de manipulador d’aliments · 
Espai Jove
Hora: de 9 del matí a 1 del migdia
Tota la informació i inscripcions, 
a l’Espai Jove: de dilluns a divendres de 9 
del matí a 1 del migdia, a l’Hort d’Iglésies, 
joventut@laselvadelcamp.cat 
o al 977 766 000
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24 dissabte
Portes obertes a la biblioteca 
Pública de la Selva del Camp
Hora: de 10 del matí a 1 de la tarda

25 diumenge
El Rodamón se’n va  a veure el Rei 
Lear, de William Shakespeare al 
Teatre Lliure

Preu: 30€ per persona. Places limitades. 977 
844 630 o biblioteca@laselvadelcamps.cat

Jornada local de Justícia i Pau

A 2/4 de 12: missa de pregària per la pau
Repartiment del document del Papa Francesc 
a la “48ena jornada mundial de la pau: No 
esclavos, sino hermanos”

A les 7 de la tarda, al Castell del Paborde. 
Projecció del documental entre el cel i la 
terra: la guerra dels aiguamolls. Comptarem 
amb la presència del productor i director 
Tono Folguera i del guionista i codirector 
David Fernández Castro

Tota la informació
actualitzada a 

www.laselvadelcamp.cat

Altres activitats

CASAL D’AVIS

Dissabtes, a les 6 de la tarda, cinema

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

CASTELL DEL PABORDE

De l’11 de gener al 8 de febrer 
La Shoah, el genocidi nazi del poble jueu

ROMERIA A MONTSERRAT 
(25 anys)

Els dies 18 i 19 d’abril de 2015

Inscripcions 10 i 11 de gener a l’església, 
sortint de missa

29 dijous
Som el que mengem, a càrrec de 
Montserrat Soronellas
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones

31 dissabte
Últim dia per apuntar-se per anar a 
veure la Passió a Esparreguera (la 
sortida serà el dia 8 de març)

Descarrega’t l’App per a tauletes 
i smartphones de Ràdio la Selva!

Les App’s per a tauletes i smartphones
(tant per Android com per iOS) 
de Ràdio la Selva ja estan disponibles. 
Amb aquesta aplicació es pot escoltar 
l’emissió en directe o entrar als diversos 
programes i escoltar-ne el podcast. 
Es pot descarregar als següents enllaços

105.8 de la fm  
i online a www.radiolaselva.cat!
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