Agenda
maig 2015

Tota la informació
actualitzada a
www.laselvadelcamp.cat

01 divendres

Terra i vida de Nicaragua:
una alternativa sostenible.

10 diumenge

Concert d’acordions

A càrrec de Carmen Maximina Martínez
Baltodano. Animadora de les comunitats
eclesials de base de Nicaragua. És assistenta
social i directora de la “Fundación Tierra y Vida”.
Coordina i imparteix formació i assessorament
en agricultura ecològica a col·lectius d’agricultors
i ramaders a Masaya, Nicaragua. Promou la
venda de productor a consumidor
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: a Santa Llúcia
Organitza: Justícia i Pau

Jornada de comerç just: exposició
i venda d’articles del Comitè
Oscar Romero i de Nicaragua
amb altres països de ALL

Preu: 5€
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: al Casal d’Avis

03 diumenge
I Concurs literari dels
Amics de l’Ermita
Activitat per celebrar el 850è aniversari de la
carta de població
A les 9 del matí, sortida a peu des dels Molins
A les 12 del migdia, entrega de premis del
concurs “850 anys de la carta de població”
A 2/4 d’1 del migdia, ballada de sardanes amb
la Cobla Principal de Tarragona
En acabat, vermut popular.
Hi haurà servei de bar.
Organitza: Amics de l’Ermita de Sant Pere.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament i els
centres educatius de la Selva

SL-C 151 Tomb pel pla
amb marxa nòrdica

Sommelier (teatre)

07 dijous
Campionat de dòmino,
junt amb la gent del Baix Camp
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: al Casal d’Avis

Xerrada a càrrec de
l’Arquitecta Roser Ollé
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc per determinar
Organitza: Grup de Dones

08 divendres
Club de lectura: El Festí de Babette
d’Isak Dinesen

Activitat gratuïta, acompanyats d’instructor,
en cas de llogar pals: 2€
Sortida: a les 10 del matí des del pavelló
Tota la informació i inscripcions: pavelló
municipal d’esports

Organitza: Justícia i Pau
Lloc: al Portal d’Avall

Poques vegades es té l’oportunitat d’assistir a
una classe magistral amb el millor sommelier
del món. Un monòleg d’humor negre, escrit i
protagonitzat per l’actor Fermí Fernández, amb
la col·laboració de l’escriptor i dramaturg Toni
Orensanz, i dirigit pel també actor Toni Albà.
Entrada: 5€ · Places limitades · Sessió no
numerada · Menors de 12 anys entrada lliure
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: al Castell del Paborde

16 dissabte
Festa de Sant Isidre.
Exposició: evolució de la cuina
a les nostres llars
A les 8 del vespre, missa i ofrena de fruits
A les 9 del vespre, inauguració de la mostra de
centres florals i manualitats a Santa Llúcia
L’exposició també es pot veure el diumenge de
12 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre
Organitza: Grup de Dones

Hora: a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: a la Biblioteca Pública

09 i 10 diumenge
La Trans-Berga
Organitza: Amics Motor Selva

17 diumenge
SL-C 152 El Burguet
amb marxa nòrdica
Activitat gratuïta, acompanyats d’instructor,
en cas de llogar pals: 2€
Sortida: a les 10 del matí des del pavelló
Tota la informació i inscripcions: pavelló
municipal d’esports

17 diumenge

27 dimecres

Joan Pau Chaves en concert

Concert de Primavera de l’Institut

Concert de fi de curs dels timbalers dels
diables infantils i grallers del ball de
diables de la Selva del Camp

Hora: a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: al Castell del Paborde

Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: a Santa Llúcia

28 dijous
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: al Castell del Paborde

20 dimecres
Donació de sang
Horari: de 2/4 de 6 de la tarda
a 2/4 de 10 del vespre
Lloc: al CAP

21 dijous
Excursió de la trobada
de la gent gran
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes

Aportacions del ioga a la nostra
salut, a càrrec de Daniel Ribas
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc per determinar
Organitza: Grup de Dones

23 dissabte
Jornades esportives al Col·legi
Sant Rafael
Horari: de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8
de la tarda

El ball de gitanes de Tarragona
apadrina el ball de gitanes de la
Selva del Camp
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: al Portal d’Avall

24 diumenge
SL-C 155 Sant Pere
amb marxa nòrdica
Activitat gratuïta, acompanyats d’instructor,
en cas de llogar pals: 2€
Sortida: a les 10 del matí
Tota la informació i inscripcions: pavelló
municipal d’esports

Eleccions municipals

Intolerància alimentària, a càrrec
del farmacèutic sr. Lluís Punsola
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc per determinar
Organitza: Grup de Dones

30 dissabte
Campionat d’escacs
Memorial Calbet
Hora: a 2/4 de 5 de la tarda
Lloc: al pavelló municipal d’esports

31 diumenge
SL-C 154 Masies Catalanes amb
marxa nòrdica
Activitat gratuïta, acompanyats d’instructor, en
cas de llogar pals: 2€
Sortida: a les 10 del matí
Tota la informació i inscripcions: pavelló
municipal d’esports

Festa del 40è aniversari del Grup
de Dones de la Selva del Camp
Fi de curs de catequesi i
confirmacions
Hora: a 2/4 de 12 del migdia
Lloc: a l’església Parroquial de sant Andreu
Apòstol

La retrotrobada
Club ciclista

Cinefòrum i debat amb el
documentatl“Bicicleta, cullera,
poma”. Presentació a càrrec dels
productors

Altres activitats
CASAL D’AVIS
Dissabtes, a les 6 de la tarda, cinema
Diumenges, a 2/4 de 7 de la tarda, ball

EL CASTELL DEL PABORDE
Horari de visita: diumenges, de 2/4 de 12 a
2/4 de 2
A partir del dia 17 de maig es pot veure
l’exposició “Viure a la Mediterrània”

CLUB BÀSQUET LA SELVA
Dia 1 de maig, a les 09:00h, campionat
provincial 3x3 de clubs de bàsquet de
categoria infantil i cadet, masculí i femení al
pavelló municipal
Dia 2 de maig, a les 17:30h i 19:30h,
semifinals de campionat de Catalunya de
Cadet Masculí Preferent entre els equips FC
Barcelona vs CB l’Hospitalet i Joventut de
Badalona vs CB Cornellà
Dia 3 de maig, a les 10:30h 3r i 4rt lloc i a les
12:30h Final de Catalunya

ESPAI JOVE
Curs de converses en anglès, tots els dijous
del mes de maig pots fer conversa en anglès
durant una hora i mitja amb un professor
nadiu. 30€/mes
Dissabte 16 i 23, curs de tècniques d’estudi
Taller d’skate (segueix practicant), dissabte
16 de maig de 10 a 12h a l’skatepark de la
Rasa. Cal portar l’skate. Preu 10€. A càrrec
d’Oriol Flores (Ghetto).
Més informació i inscripcions a l’Espai Jove
de dilluns a divendres, de 9 a 13h,
joventut@laselvadelcamp.cat

Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: al Castell del Paborde
Organitza: Justícia i Pau

105.8 de la fm i online!
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!

