
Agenda
juny 2015 Tota la informació

actualitzada a 
www.laselvadelcamp.cat

01 dilluns
Campanya Barris antics molt per 
oferir molt per descobrir i campanya 
compra al poble i guanya
De l’1 al 31 de juny
Tota la informació: www.laselvadelcamp.cat

04 dijous
L’estalvi de l’energia elèctrica
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones

05 divendres
Presentació de l’exposició “Evolució 
paleoambiental i poblament 
prehistòric a les conques dels  rius 
Francolí, Gaià, Siurana i rieres del 
Camp de Tarragona”, a càrrec de 
Josep M. Vergès, Josep Vallverdú i 
Andreu Ollé (IPHES/URV)
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: al Castell del Paborde 
Organitza: Centre d’Estudis Selvatans

08 dilluns
Cinema: Ocho apellidos vascos
Hora: a 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: al Casal d’Avis

Festa Major 
d’estiu
dies 5, 6, 7 i 8 de juny

11 dijous
Juguem al bingo
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones

Acte de lliurament de les orles i 
festa de graduació dels alumnes de 
2n de batxillerat
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: al Castell del Paborde

12 divendres
Presentació Senders de 1914
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: al Castell del Paborde
Organitza: Club Excursionista Arítjol

Club de lectura: Quatre germanes, 
de Jetta Carleton

 

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

La Catalunya de Justícia i Pau, 
a càrrec d’Eduard Ibañez, 
representant de Justícia i Pau de 
Barcelona
Hora: a les 9 del vespre
Lloc: a Santa Llúcia
Organitza: Col·lectiu 25 d’abril

13 dissabte
Exhibició de ball en línia (obert  a 
tothom)
Hora: a 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: al Casal d’Avis

Festa de final de curs de l’escola 
Abel Ferrater
Hora: a les 7 de la tarda

14 diumenge
Corpus

15 dilluns
Fotografies que han fet història, a 
càrrec de Quim Masdeu Guitert
Hora: a les 5 de la tarda

Lloc: al Casal d’Avis

18 dijous
Fi de curs del Grup de Dones 
a Paretdelgada, amb la missa, el dinar i 
l’assemblea anual

19 divendres
Acte de final de curs i lliurament 
de les orles de final de l’ESO pels 
alumnes de 4t d’ESO
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: al gimnàs de l’Institut

Sopar de fi de curs de Justícia i Pau i 
projecció de documentals sobre: 

Què és Justícia i Pau? 

Benaurats els que treballen per la 
Pau
Hora: a les 9 del vespre a Santa Llúcia
Confirmar assistència fins el dia 15 de juny 
al 977 84 51 87 (Dolors) o enviar un correu a 
jpaulaselva@gmail.com  

21 diumenge
Sortida Via Verda a la Garrotxa
Organitza: Club ciclista selvatà tot bike

Agenda
juny 2015

agenda_juny_2015_2.indd   1 29/05/15   7.35



21 diumenge 
Partit de bàsquet en cadira de rodes
Vols ajudar a qui més ho necessita? Reciclant 
llaunes pots fer-ho! Porta llaunes per reciclar: 
la recaptació del reciclatge de llaunes anirà 
destinada a l’associació INALDIS per ajudar a 
persones amb discapacitat

Hora: a les 11 del matí
Lloc: al Pavelló municipal d’esports
Organitza: Rexam i Associació INALDIS

Cinema infantil: Big  hero 6
Hora: a 5 de la tarda
Lloc: al Castell del Paborde

Concert Memorial Joan Vilalta i 
Estivill
Programa: Requiem en re menor, K626 de 
W.A. Mozart
A càrrec de l’Schola Cantorum
Organista: Miquel Massana
Direcció : Joan M. Vilalta Masdeu
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: a l’Església parroquial de Sant Andreu 
Apòstol

23 revetlla de 
Sant Joan
Revetlla als Barris
A partir de les 9 de la nit

Gran concert de Sant Joan amb 
el grup de versions “FESTIBAND 
ZOMBIE” amb denominació d’origen 
CAT ROCK
Hora: a les 2 de la matinada
Lloc: a l’Hort d’Iglésies

24 dimecres
Obre la piscina d’estiu

27 i 28 dissabte i 
diumenge
4a acampada familiar dels amics de 
l’ermita
Dissabte: pujada a peu a les 5 de la tarda, 
berenar, sopar a la fresca, contes a la vora del 
foc, jocs de nit, pujada nocturna al Puig d’en 
Cama,rom cremat, nit a les tendes

Diumenge: Cercavila amb el Nanos i Grallers 
de la Selva,esmorzar, activitats a l’aire lliure i 
fideuà de final de Festa!

Programa complet i inscripcions a la web de 
l’ajuntament del 15 al 22 de juny

29 dilluns
Sopar de Sant Pere dels Amics de 
l’Ermita

 
Missa i cantada dels goigs de 
l’apòstol
Hora: a 2/4 de 8 de la tarda
Seguidament sopar a la fresca, cal que 
cadascú se’l porti.
Hi haurà servei de bar

Altres activitats

Dissabtes, a les 6 de la tarda, cinema

Diumenges, a les 7 de la tarda, ball

Fins el dia 14 de juny es pot veure l’exposició 
“Viure a la Mediterrània”

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

CASAL D’AVIS

EL CASTELL DEL PABORDE

Fins el dia 17 de juny, l’hora del conte al jardí!

A partir del dia 24 de juny, horari d’estiu:

De dilluns a divendres de 9 a 14h 
Dilluns a la tarda de 16 a 20h

A partir del dia 25 de juny, de dilluns a 
divendres, de 4 a 7 de la tarda, servei de 
Bibliopiscina a la piscina d’estiu

BIBLIOTECA PÚBLICA

Del 29 de juny al 10 de setembre

Les inscripcions són del dimarts 9 de juny al 
divendres 12, de 9 a 1 i de 5 a 9 a l’Espai Jove 
de l’Hort d’Iglésies o per correu electrònic a 
casaldestiulaselva@gmail.com

CASAL D’ESTIU

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!
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