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01 diumenge
Miscel·lània selvatana, 
a càrrec de la Cobla Reus Jove

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

05 dijous
La transformació estratègica al 
conreu de l’avellaner, amb 
l’experiència del Mas del Víctor, 
a càrrec de Pere Ferré
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones

Lletres en viu · tertúlia literària a 
partir del llibre “Biblioteques 
personals, reusenques de lletres”
Us agrada llegir? Potser teniu una biblioteca 
personal que us estimeu. Considereu que la 
vostra biblioteca és un tresor íntim i sensible? 
Sou els lectors ideals del llibre Biblioteques 
personals, del col·lectiu “Reusenques de 
lletres”. Ara teniu l’oportunitat de compartir 
l’emoció de la lectura d’aquest llibre que 
parlar de llibres. Moderaran la tertúlia: Fina 
Masdéu i Victòria Rodrigo

Hora: a les  7 de la tarda
Lloc: a la Biblioteca Pública de la Selva del 
Camp 

06 divendres
Presentació del Butlletí del Centre 
d’Estudis Selvatans 2014, a càrrec 
d’Anna Isabel Serra, historiadora 
de l’art i professora a la URV. 
Seguidament, assemblea de 
socis i sòcies
Hora: a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: a Santa Llúcia
Organitza: Centre d’Estudis Selvatans

II Passatge del terror literari 
– Joyce Carol Oates

Hora: a 2/4 de 9 del vespre
Entrada per la plaça de les Pletes · No 
recomanat a menors de 16 anys · Preu: 3€ · 
Venda anticipada d’entrades de 17  a 20h a 
la plaça de les Pletes · Grups limitats · Passis 
cada 30 minuts

07 dissabte
Carnaval

Hora: a les 7 de la tarda.
Lloc de sortida de les colles: plaça Europa
Recorregut:
1ª volta: Pça.Europa-c.Horta-Passeig Estació-
Avda.Puig i Ferrater-Portal-Passeig J.Cristià
2ª volta: c.Horta.c.Joan Domingo-Avda.Puig i 
Ferrater-Portal-Passeig J.Cristià.
3ª volta: c.Horta-Pavelló Mpal.

08 diumenge
La pediatria a la Índia i a l’Àfrica, en 
comparació amb la del nostre país, 
a càrrec d’Aurèlia Moreno 
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: a Santa Llúcia
Organitza: Justícia i Pau

12 dijous
Dijous Gras: farem el típic berenar
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones
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13 divendres
Carnaval infantil
Krustó i Piruleta” és un espectacle infantil 
on dos animadors/pallassos fan màgia, 
balls, gags, confeti, globus... i conten amb la 
participació d´1 personatge infantil.

Amb berenar per a tots els nens i nenes.

Hora: a les 6 de la tarda
Lloc: Casal d’Avis

Bearn o la sala de les nines, 
de Llorenç Villalonga
Club de lectura

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

15 diumenge
Avions 2
Cinema infantil

Hora: a les 5 de la tarda
Lloc: al Castell del Paborde

Ball de carnaval amenitzat pel Joan, 
a la mitja part piscolabis gratuït, 
us hi esperem amb disfressa!
Hora: a 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: al Casal d’Avis
Organitza: Associació de Jubilats i 
pensionistes

17 dimarts
Últim dia per apuntar-se als 
diferents cursos:

 » Timbal de diables i bèsties de foc 
Impartit per Pere Olivé el dia 28 de 

febrer, 3 hores (a la tarda)

 » Timbal de gralla 
Impartit per Pere Olivé el dia 7 de març, 
3 hores (matí)

 » Timbal de diables i bèsties de foc 
Impartit per Pere Olivé el dia 7 de març 
3 hores (a la tarda)

Places limitades. Més informació i 
inscripcions: sarop1@hotmail.com · 
660 826 523
Organitza: Colla infantil de Diables

Tota la informació
actualitzada a 

www.laselvadelcamp.cat

Altres activitats

CASTELL DEL PABORDE

Fins el dia 8 de febrer es pot veure l’exposició 
La Shoah,el genocidi nazi del poble jueu

Des 15 de febrer al 29 de març es pot veure 
l’exposició Psssst... Passa-ho. La lluita per la 
democràcia a Catalunya (1939-1975)

Visita: diumenges de 2/4 de 12 a 2 /4 de 2 
de la tarda

SCHOLA CANTORUM

Tots els dimecres a les 10 del vespre, a 
l’església parroquial, s’assaja el “Requiem” de 
W. A. Mozart per preparar el concert de final 
de curs. Encara hi ets a temps d’afegir-t’hi!

ASSOCIACIÓ D’AMICS I CAMBRERES 
DE L’ERMITA DE PARETDELGADA 
DE LA SELVA DEL CAMP

Fins el diumenge 1 de març, després de la 
missa de diumenge, es fa la devolució de 
diners de la loteria de Nadal 2014 (Número 
40227) a la parròquia

19 dijous
Les característiques del calçat per 
la gent gran,a càrrec del podòleg 
Anton Mercadé Gasol
Hora:a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones

22 diumenge 
Festa de l’arbre

A partir de les 10 del matí, al c.de la 
Botànica/República (Zona Hort d›Iglésies)
Esmorzar per a tots els participants
 

25 dimecres
Assemblea general ordinària 
de l’Schola Cantorum
Hora: a les 10 del vespre
Lloc:a l’església parroquial de  Sant Andreu

26 dijous
Les flors de primavera,  
a càrrec de l’Edmon Fortuny
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones

27 divendres
Últim dia per inscriure’s per a 
monitor de lleure infantil i juvenil
A l’Espai Jove
De dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del 
migdia

28 dissabte
La gran partita

Orquestra Camera Musicae 
Jordi Mora, director 
Obres de W.A. Mozart i J. Baucells

Preu: 8€
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: al Castell de Paborde

CLUB ESCACS LA SELVA

Diumenge 8, durant el matí a Santa Llúcia, 
Campionat d’Escacs la Selva - Amposta 

Diumenge 22, durant el matí a Santa Llúcia, 
Campionat d’Escacs la Selva - Flix
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