
   Bases del

concurs de dibuix: 
Les inscripcions es fan el mateix dia 11, de les 
10 a les 11 del matí a la Biblioteca Municipal

Temàtica lliure

Participants:  no hi ha límit d’edat

Categories:
Fins a 5 anys
De 6 a 8 anys
De 9 a 11 anys
De 12 a 16 anys
Adults

L’organització facilitarà un sobre perquè tothom 
entregui el dibuix amb pseudònim.

La recepció de les obres es farà a la Biblioteca 
fins la una del migdia.

Les obres estaran exposades a l’Hort d’Iglésies 
a partir de les 5 de la tarda.

Hi ha tres premis per categoria



MARXA DE TORXES PER LA INDEPENDÈNCIA
A les 10 de la nit. Des de la plaça de les Pletes, passant pel carrer Major fins 
la rotonda del rellotge de sol.
Organitza: Col·lectiu 25 d’abril i la Selva per la Independència.

Seguidament, CONCERT DE VADÓ, cantautor selvatà. A la piscina d’estiu.

11a CAMINADA NOCTURNA 
A L’ERMITA DE SANT PERE
Una caminada familiar i acollidora que ens apropa al Puig de Sant Pere per 
a gaudir de la nit i de la visió del Camp de Tarragona tot sembrat de llum. 
Dificultat baixa: 3,5 km amb un desnivell positiu de 300 metres. Cal portar 
sopar, calçat còmode i llanterna. La beguda l’ofereix el club i, després de 
sopar, rom cremat per a tothom. Inscripcions: 2€ (1€ pels socis). 
Tota la informació a www.aritjol.org o a info@aritjol.org.

A les 9 del vespre. Concentració al pavelló d’esports
Organitza: Club Excursionista Arítjol

CONCURS DE DIBUIX
De les 10 a les 11 del matí, inscripcions a l’Hort d’Iglésies.  Fins la 1 del 
migdia es podran entregar els dibuixos a l’Hort d’Iglésies.

PINTADA DE SAMARRETES
De les 11 del matí  a la 1 del migdia, als porxos de l’Hort d’Iglésies. 
Organitza: Associació Alzina

OFRENA INSTITUCIONAL A LA TOMBA DE 
VENTURA GASSOL I BALLADA DE SARDANES
A les 12 del migdia, al cementiri, lectura del manifest a càrrec del Patronat 
del Misteri. Seguidament, ballada de sardanes a la plaça de les Pletes.

SORTIDA DE L’AUTOBÚS PER ANAR A LA 
MANIFESTACIÓ DE L’11 DE SETEMBRE A BARCELONA: 
CATALUNYA NOU ESTAT D’EUROPA
Sortida a les 4 de la tarda des del pavelló. Preu: 5€. 
Inscripcions: fent un ingrés al 0081.5482.62.0001039910 (Banc Sabadell) 
o trucant al 645432333 o 685543652
Organitza: Col·lectiu 25 d’abril i la Selva per la Independència.

ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS 
DE DIBUIX I ESPECTACLE INFANTIL
A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Hort d’Iglésies, entrega de premis del 
Concurs de dibuix i, tot seguit, espectacle infantil: VERMUT, a càrrec 
de la companyia deParranda. 

BALL GRATUÏT AMB PISCOLABIS
A les 7 de la tarda, al Casal d’Avis.
Organitza: Associació de Jubilats de la Selva del Camp.

Dissabte, 
8 de setembre 

Dilluns,
10 de setembre

Dimarts,
11 de setembre


