
Agenda
octubre 2015

Tota la informació
actualitzada a 

www.laselvadelcamp.cat

01 dijous
Inici de les inscripcions pel curs per 
majors de 55 anys de dispositius 
mòbils: Audiovisual. Curs gratuït

Fotos i vídeos amb el mòbil
Inscripcions a la Biblioteca. El curs es realitzarà 
els dies 16 i 18 de novembre

02 divendres
Inici del curs de catequesi pels 
adolescents
Lloc: Parròquia de Sant Andreu 

Inici dels assajos de la coral del 
Casal d’Avis
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Casal d’Avis
Organitza: Associació de jubilats i pensionistes

03 dissabte
TransAndorra 2015
Organitza: Amics Motor Selva
Més informació: info@amicsmotorselva.com

Inici del curs de catequesi pels 
infants
Lloc: Parròquia de Sant Andreu  

04 diumenge
Sortida a Sant Sadurní d’Anoia
Organitza: Club Ciclista selvatà Tot Bike 
 

Missa d’inici del curs de catequesi
Hora: 2/4 de 12 del migdia 
Lloc: Parròquia de Sant Andreu  

Conferència sobre l’espiritualitat al 
segle XVI i al segle XXI. Fent memòria 
de Teresa d’Àvila. A càrrec de Laia De 
Ahumada Batlle
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Santa Llúcia 
Organitza: Justícia i Pau

06 dimarts
Inici de les sessions de gimnàstica,  
2 dies per setmana
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Casal d’Avis
Organitza: Associació de jubilats i pensionistes

Trobada de PNL i creixement 
personal. Gratuït
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Ecobotiga L’Espígol

08 dijous
Inici del taller de la memòria
Hora: 10 del matí
Lloc: Casal d’Avis
Organitza: Associació de jubilats i pensionistes

Inici de la formació de consciència 
personal
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Ecobotiga L’Espígol

Inici del curs d‘interpretació per a 
majors d’11 anys i per adults, a càrrec 
d’Edu Méndez. Preu: 30€/mes
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Castell
Inscripcions: Planta baixa Hort d’Iglésies

Inici de les classes de l’Escola de 
Sardanes de la Selva del Camp. 
Infantil a partir de 5 anys i adults
Hora: de 6 a 8 del vespre
Lloc: Santa Llúcia
Inscripcions: Planta baixa Hort d’Iglésies o al 
977766006

10 dissabte
Visita comentada “El camí de l’aigua: 
el rec de la Vila”
Hora: 11 del matí
Lloc: Plaça de Sant Andreu

Passeig comentat per una de les 
infraestructures hidràuliques medievals més 
importants del Camp de Tarragona. Es tracta 
de resseguir l’antic rec medieval que abastia la 
vila de la Selva del Camp, passant per diferents 
molins (avui en desús), així com aqüeductes i 
dipòsits. Tot això seguint el tram de la riera de 
la Selva fins al molí de la Resclosa i el Pont sec.
Organitza: CES

11 diumenge
Visita comentada “Paretdelgada: 
més de 2000 anys d’història” 
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: a l’Ermita de Paretdelgada

Visita comentada per l’ermita de Paretdelgada. 
Podrem dibuixar un fil cronològic vinculat amb 
l’ermita, des dels orígens romans com a vil·la, 
fins als Aplecs culturals de la dècada de 1960. 
Es posarà especial atenció a l’obra pictòrica de 
Grau Garriga. Organitza: CES

12 dilluns
Ruta comentada “No només por. Els 
espais de la repressió franquista al 
nucli antic de la Selva del Camp” 
Hora: a les 6 de la tarda
Lloc: a la Plaça del Portal d’Avall

Ruta comentada pel nucli antic de la Selva del 
Camp, sobre la fi de la Guerra Civil i l’inici de 
la repressió franquista. La visita recorrerà els 
espais més singulars referents a la violència 
emprada per les noves autoritats feixistes i el 
control total de la vida pública.  
Organitza: CES
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12 dilluns
Actuació del “Coro Rociero (mezcla 
de raíces)”. Ens oferiran el seu 
repertori, acte gratuït per a tothom.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Casal d’Avis
Organitza: Associació de jubilats i pensionistes

13 dimarts
Xerrada gratuïta sobre Reiki
Hora: 2/4 de 8 de la tarda
Lloc: Ecobotiga L’Espígol

del dimarts 13 al  
diumenge 18
Setmana de la mobilitat sostenible. 
Des dels centres educatius es 
realitzaran diverses activitats

16 divendres
Últim dia per presentar les 
fotografies pel concurs del calendari 
2016 de la Selva del Camp. 
Lloc: Planta baixa Hort d’Iglésies o a  
calendari.selva@gmail.com

Cercavila del nano Galderic pels 
carrers del poble, amb xocolatada 
final al parc del Baix Camp
Hora: 5 de la tarda

Organitza: Col·lectiu 25 d’abril

17 dissabte
Curs primer nivell de Reiki
Hora: de 10 a 2 i de 4 a 8 de la tarda

Lloc: Ecobotiga L’Espígol
 

18 diumenge
Diada de Sant Galderic. Exhibició 
d’animals i bestiari autòcton, 2a 
Concentració de tractors clàssics, 
passejades amb carro i un llarg etc. 
d’activitats.
Hora: a partir de les 9 del matí

Lloc: Hort d’Iglésies

Xerrada “La dolça revolució de les 
plantes medicinals” a càrrec d’en 
Josep Pàmies, conegut com “el pagès 
de l’Estèvia”.
Hora: 7 de la tarda

Lloc: Defensa Agrària 

24 dissabte i 25 
diumenge
La Fira 

Es realitzaran diversos actes detallats en 
la programació de la Fira com: l’exposició 
“30 anys del Diables de la Selva del Camp”, 
inauguració del monòlit commemoratiu dels 
850 anys de la carta de repoblació de la Selva, 
trobada de coworking, conferències i tats de 
vins, el XVII Cross escolar, portes obertes a 
l’Ajuntament, exposició de les fotografies pel 

calendari 2016, i molt més! 

25 diumenge
Ball
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Casal d’Avis

Organitza: Associació de jubilats i pensionistes

31 dissabte
La castanyada. Sopar i festa
Hora: 9 del vespre
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

Altres activitats

Dissabtes, a les 6 de la tarda cinema

Diumenges, a les 7 de la tarda ball  
Organitza: Associació de jubilats i pensionistes

De dilluns a divendres:

L’Àtic (11h a 13h) magazín d’actualitat de la 
Selva i el conjunt del territori amb l’Ariadna 
Escoda

En directe cada dissabte i reemissió diumenge, 
dimarts i dijous, a les mateixes hores:

Gent del camp (14h a 15h) la problemàtica 
del camp i les seves solucions, amb Rosa 
Isern

El pis d’estudiants (15h a 17h) magazín 
divertit i crític, amb Manel Ferrer i Tatiana 
Arús

De tot un toc (17h a 18h) records i novetats 
musicals, amb Xus Lima

Les tardes a l’Hort (18h a 19h) les notícies 
més curioses, amb Neus Marimon, Josep 
Gomis, Marta Figueras i Oriol Mas

Cançons d’avui i de sempre (19h a 20h) les 
cançons que ens van fer ballar, amb Rosa M. 
Ferré i Rosa M. Vidal

Lletra i música (20h a 21h) lletres amanides 
amb músiques assaonades amb lletres, amb 
Francesc Massana

Amb clau de sol (21h a 22h) gaudeix de la 
música i la seva varietat, amb Montse Ortega

Avatars (22h a 23h) aprèn a canviar la teva 
realitat, amb Sílvia Santos

Batecs (23h a 24h) Reviu i deixa anar la 
imaginació, amb Gabriel Vilalta

Lo que surti (24h a 01h) el programa que 
més esperaves, amb el Dr. Hesvy Fiver &  
Jow Bacardi

CASAL D’AVIS

RÀDIO LA SELVA

Reunions el 1er i el 3er dijous de cada mes

Hora:  5 de la tarda

LLoc: Local de l’Associació l’Alzina (Casal d’Avis)

ASSOCIACIÓ DESCOBREIX

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

WarnApp i segueix la llista

ComunicacioAjuntamentlaSelva

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

105.8 de la fm i online!


