Per aquest Sant Jordi, el segon en pandèmia,
reforcem el missatge de sempre, el que dóna
sentit a la festa, i que des de l’Àrea de cultura de
l’Ajuntament volem fer arribar a la gent del nostre
poble. El 23 d’abril és dia de llibre i de rosa.
Serà una diada adaptada a la situació que anem
patint des de fa més d’un any. Malgrat tot volem
que a la Selva hi passin coses, i que aquesta gran
festa de la cultura catalana ens torni a omplir
d’emocions positives.
No podem oblidar que ens enfrontem a un
drac dolent en forma de virus. Participem amb
responsabilitat, prioritzant la salut de les persones
per damunt de tot.

Fem Cultura,
Fem Sant Jordi,
i fem-ho bé.
JORDI VINYALS
TINENT D’ALCALDE · ÀREA DE CULTURA

En tot moment se seguiran les mesures de
seguretat sanitàries per la COVID.
Els organitzadors es reserven el dret
de cancel·lar els actes per
restriccions sanitàries.

Sant

Jordi
2 0 2 1

22

d’abril
D I J O U S

23

d’abril
DIVENDRES

CASTELL DEL PABORDE | 7 de la tarda
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Un qüestionari de Francisco de Zamora.
Notícies de la vila de la Selva del Camp
al segle XVIII
Organitza: Àrea de cultura

24

d’abril
DISSABTE

HORT D’IGLÉSIES | A partir de 2/4 de 5 de la tarda
ENTREGA d’un llibre de contes
i una rosa als nens i nenes
(fins a 6è de primària)
Organitza: Biblioteca Pública i Àrea de Cultura

CASTELL DEL PABORDE

7 de la tarda
TEATRE
El regust d’un record
Places limitades
Inscripció prèvia a través de la pàgina web
www.laselvadelcamp.cat a l’apartat
Actualitat - Inscripció a activitats
Més informació per
WhatsApp al 608 193 743
Organitza: Àrea de cultura

HORT D’IGLÉSIES | 6 de la tarda

ESPECTACLE INFANTIL
Daltabaix de la Companyia Matito
Un història d’aventures on el Matito, amb el seu
humor enginyós i la seva irreverència superarà
molts obstacles per enfrontar-se al llop.
Organitza: Àrea de cultura

CASAL D’AVIS | 2/4 de 7 de la tarda

CONCERT del grup Velvel
amb repertori de cançons catalanes
Aforament limitat

CASTELL DEL PABORDE | 2/4 de 8 de la tarda

PRESENTACIÓ DEL CD “Paraules de poetes”
a càrrec de Josep M. Puig i Baiget
Aforament limitat
Organitza: Punt d’Atenció de la Creu Roja a la Selva del Camp

HORT D’IGLÉSIES | 8 del vespre

CLUB DE LECTURA D’ADULTS
Tertúlia sobre l’obra “Otel·lo”
a càrrec del compositor
Joan Magrané
Organitza: Biblioteca Pública

25

d’abril
DIUMENGE

CASTELL DEL PABORDE

6 de la tarda
PROJECCIÓ DE L’ÒPERA
Otel·lo de Verdi
Inscripcions a la Biblioteca
i a la pàgina web www.laselvadelcamp.cat
a l’apartat Actualitat - Inscripció a activitats
Organitza: Biblioteca Pública
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