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Tota la informació
actualitzada a 

www.laselvadelcamp.cat

De l’1 al 10 
de setembre
Jornades de portes obertes del club 
de gimnàstica rítmica
“Perquè vingueu a provar el nostre esport! 
Avantatges exclusius si véns, ho proves, i 
finalment et matricules al curs 2015/2016” 
Hora: de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda
Lloc: Pavelló Municipal d’esports

03 dijous
Concert inaugural curs 
2015-16 al carrer
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Carrer Tarragona
A càrrec dels professors de l’escola de música

04 divendres
Club de lectura:Les filles de Hanna, 
de Marianne Fredriksson

Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Biblioteca pública de la Selva del Camp

05 dissabte
X+I edició Montagood Festival 
Internacional

Festival de música electrònica, 17 hores non-
stop, 3 escenaris open-air, més de 50 artistes
Hora: de 5 de la tarda a 10 del matí
Lloc: Polígon industrial Silva

Inauguració de les instal·lacions de 
petanca de l’Hort d’Iglésies amb 
la participació d’equips de petanca 
convidats de Reus i Vila-seca, amb 
posterior esmorzar popular
Hora: 9 del matí
Lloc: Hort d’Iglésies
Organitza: Club de petanca la Selva

06 diumenge
Conferència i presentació del llibre 
“Els jueus catalans” a càrrec de 
Manel Forcano i Josep-Lluís Carod-
Rovira

Venda de llibres 
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Santa Llúcia
Organitza:  Justícia i pau

Diem sí a la llibertat
Animació infantil, xocolatada, actuacions, 
gegants, cremat de rom...
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Portal d’avall
Organitza: Col·lectiu 25A

07 dilluns
Inici de la nova temporada 
de Ràdio la Selva
Nou programa de dilluns a 
divendres d’11 a 1 del migdia

08 dimarts
Ball en línia
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Casal d’Avis
Organitza: Associació de jubilats i pensionistes

10 dijous
Ioga
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Casal d’Avis 
Organitza: Associació de jubilats i pensionistes

Marxa de torxes per la 
independència
Hora: 10 de la nit
Lloc: Plaça de les Pletes (concentració)
Recorregut: Plaça de les Pletes, els Ponts, 
carrer Major, Portal d’avall
Organitza: Col·lectiu 25A

Lectura de manifest i ballada de 
sardanes amb la Copla Principal de 
Tarragona
Hora: 2/4 d’11 de la nit
Lloc: Portal d’Avall
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Diada Nacional 
de Catalunya 
11 divendres
Concurs de dibuix lliure
Hora: de 10 a 11 del matí inscripcions a l’Hort 
d’Iglésies. A la 1 de la tarda entrega dels 
dibuixos prèviament inscrits
Lloc: Hort d’Iglésies
 

Ofrena institucional a la tomba  
de Ventura Gassol

Lectures de poesia i prosa
Hora: 2/4 de 12 del migdia
Lloc: Cementiri

Sortida dels autobusos cap a 
Barcelona: Via lliure 2015
Hora: 2/4 de 2 de la tarda 
Lloc: Pavelló Municipal d’esports
Organitza: Col·lectiu 25A

Entrega dels premis del concurs de 
dibuix
A continuació fi de festa amb l’espectacle 
infantil: “Mako perquè si” 
Hora: 2/4 de 7 de la tarda 
Lloc: Carpa de l’Hort d’Iglésies

Concert i ball amenitzat amb pica-
pica
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Casal d’Avis

Clausura de la temporada de la 
piscina d’estiu
Piscina Municipal d’estiu

13 diumenge
Festa de la Residència el Vilar
Benvinguda i parlaments, després concert 
amb la banda de música municipal i posterior 
refrigeri
Hora: 11 del matí
Lloc: Residència el Vilar

16 dimecres
Inici del curs de restauració de 
mobles 
Curs teòric i pràctic sobre com restaurar i 
modernitzar mobiliari antic. Els alumnes 
aprenen les tècniques i els procediments 
necessaris  per poder ser capaços de restaurar 
els seus propis mobles.
Horari: Cada dimecres de 5 a 2/4 de 8 de  
la tarda 
Lloc: Centre Obert “La Terrissa”, a l’Hort 
d’Iglésies
Preu: 38€/mes. 
Inscripcions a la planta baixa de l’Hort d’Iglésies 

21 dilluns
Entrada en funcionament del punt 
d’informació juvenil 
 
 
 
 
 
 

Horari: de dilluns a divendres de 2/4 de 4  
a 2/4 de 8 de la tarda
Lloc: Planta baixa de l’Hort d’Iglésies

Catalunya per la independència
Presentació dels projectes independentistes
Hora: 8 de la tarda
Lloc: Castell del Paborde

Altres activitats

Dissabtes, a les 6 de la tarda cinema

Diumenges, a les 7 de la tarda ball

Horari de visita: cada diumenge de 2/4 de 12 
a 2/4 de 2 del migdia

“Amor & Shakespeare”, Teatre Poliorama

Diumenge 18 d’octubre a 2/4 de 4 de la 
tarda

Preu: 30€

Inscripcions  a la Biblioteca fins el 2 d’octubre

Horari: dimarts de 9 a 1 a la primera planta de 
l’Hort d’Iglésies

CASAL D’AVIS

EL CASTELL DEL PABORDE

RODAMÓN

GARANTIA JUVENIL

26 dissabte
Taller d’iniciació a la gralla
Vols formar part del grup de grallers?  
Vols participar en les Festes Majors des de dins?  
Vine i prova-ho, és gratuït!
Inscripció: 660826523 i  
grallers.diables.selva@gmail.com
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Santa Llúcia
Organitza: Grallers del Diables de la Selva 

27 diumenge
Sortida per carretera al Monestir de 
Montserrat
Organitza: Club ciclista selvatà Tot Bike

Objectiu:  parlar en anglès amb un professor 
nadiu

Cada dijous a partir de l’1 d’octubre

Hora:  de 7 a 9 del vespre

Preu: 30€/mes

Inscripcions a l’Hort d’Iglésies, planta baixa.

CONVERSA EN ANGLÈS

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!


