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04 dimecres
Donació de sang
De les 5 de la tarda a les 9 del vespre
Lloc: al CAP

05 dijous
Contes, crítica i realitat, 
a càrrec de la sra. Xaro Torres
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones

06 divendres
Les nostres energies, a càrrec 
d’Enginyeria Sense Fronteres
Selva Cine Viu: cinefòrums en defensa 
del medi ambient
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: al Castell del Paborde

Inscripcions a les mini-colònies 
de primavera
Hora: de les 8 a les 10 de la nit, al casal 
d’Entitats
Organitza: grup colònies Roure

08 diumenge
Reflex es vesteix de banda

El duo selvatà format per Pep Sans i Salvador 
Parra, acompanyats per altres músics 
presenta la seva proposta musical en format 
semi acústic
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: al Castell del Paborde

Dones bíbliques: compassió i 
transformació social
A càrrec de Neus Forcano i Aparicio. 
Filòloga, màster d’història de les dones 
(UB), diplomada en ciències religioses i 
teòloga. Membre del col·lectiu Dones 
en l’Església (Catalunya) i membre del 
comitè organitzador del XIV Congrés 
Internacional de la ESWTR
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: a Santa Llúcia
Organitza: Justícia i Pau

10 dimarts
Com funciona el teu mòbil? 
Dirigit a majors de 55 anys. Tota la 
informació i inscripcions a la Biblioteca 
Pública. Places limitades
Hora: de les 10 del matí a les 2 de la tarda
Lloc: a la Biblioteca Pública

12 dijous
Una altra visió de l’Església, 
a càrrec de Mn Curiesses
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones

13 divendres
Maternitat: decisió vs. imposició, 
a càrrec del col·lectiu l’Hora Violeta
Hora: a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: a Santa Llúcia
Organitza: Centre d’Estudis Selvatans

Dos taüts negres i dos de blancs, 
de Pep Coll. Amb la presència de 
l’autor
Club de lectura
Hora: a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: a la Biblioteca Pública

14 dissabte 
12a Marxa la Selva – Prades – la Selva
Organitza: Club excursionista Arítjol

Assemblea general de socis 
de l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes
Primera convocatòria a 2/4 de 7 
de la tarda i a les 7 la segona
Lloc: al Casal d’Avis

15 diumenge
Lífi: una gallina tocada de l’ala
Cinema infantil
Hora: a les 5 de la tarda
Lloc: al Castell del Paborde

17 dimarts
Les aplicacions (App’s)
Dirigit a majors de 55 anys. Tota la 
informació i inscripcions a la Biblioteca 
Pública. Places limitades
Hora: de les 10 del matí a les 2 de la tarda
Lloc: a la Biblioteca Pública

18 dimecres
Excursió a veure les falles 
de València
Sortida: a 2/4 de 8 del matí  des de la plaça 
del portal d’Avall
Organitza: Grup de Dones

20 divendres
Saps què respires? La qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona, a 
càrrec de la Plataforma Cel Net
Selva Cine Viu: cinefòrums en defensa del 
medi ambient
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: al Castell del Paborde
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21 dissabte
II fase de la competició comarcal 
de gimnàstica rítmica dels jocs 
esportius escolars de Catalunya en 
modalitat de conjunts, duets, trios i 
quartets
Hora: a partir de les 9 del matí
Lloc: al pavelló municipal d’esports
Organitza: Club rítmica la Selva i Consell 
esportiu del Baix Camp

Duo de corda. Anna Follia (violí) i 
Mireia Pla (violoncel)
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: al Castell del Paborde

22 diumenge
3 tombs

A les 12 del migdia

El rodamón se’n va a veure l’art de 
la comèdia al TNC

Places limitades

Sortida: a 2/4 de 4 des del Portal d’Avall
Preu per persona: 32€
Inscripcions a la Biblioteca Pública

25 dimecres
Assaig dels grups musicals 
(cantaires i instrumentistes) de 
les processons de Setmana Santa: 
tots hi sou convidats!
Hora: a les 10 de la nit
Lloc: a l’església parroquial de Sant Andreu 
Apòstol
Organitza: Banda de Música i Schola 
Cantorum

Altres activitats

Dissabtes, a les 6 de la tarda, cinema

Diumenges, a 2/4 de 7 de la tarda, ball

Pssst.... Passa-ho. La lluita per la democràcia 
a Catalunya (1939-1975)

L’exposició es pot veure fins el dia 29 de març 
Obert cada diumenge de 2/4 de 12 a 2/4 de 
2 del migdia

Cada dimecres, contacontes

Exposicions: 
Del dia 1 al 20 de març, Lluita per 
l’oportunitat i a partir del dia 25 de març, 
Dones sindicalistes

Cursos: 
Alfabetització digital, curs d’informàtica. 
Del dia 11 de març al 13 de maig. Classes 
els dimecres de 2/4 de 10 a 2/4 de 12. 
Places limitades. Preu: 15€ per persona.  
Inscripcions a la Biblioteca.

8 de març partits contra Peó Vuit “B”

22 de març partits contra l’Espluga de Francolí

Assajos cada divendres a 2/4 d’11 a la Casa 
d’Exercicis. Obert a tothom!

De dilluns a divendres de 9  a 13h · 977 766 
000 · joventut@laselvadelcamp.cat

Curs d’automaquillatge: 14 de març, de 4 a 8 
de la tarda 

Curs de monitor de lleure: del 21 de març al 
21 d’abril

Tots els diumenges de Quaresma, pregària del 
Via Crucis a 2/4 de 6 de la tarda a l’església

Jornada de portes obertes 2, 3 i 4 de març en 
horari escolar 
Preinscripcions: del dia 10 al 17 de març

Jornada de portes obertes: dimarts dia 10 a 
partir de les 6 de la tarda

Preinscripcions a l’ESO: del 10 al 17 de març

Inscripcions, fins el dia 20 de març 
Parc: del dia 30 de març al 2 d’abril

26 dijous
Xerrada a càrrec del sr. Joaquim 
Masdeu Guitert
Hora: a les 4 de la tarda
Lloc: a la sala de la Cooperativa
Organitza: Grup de Dones

27 divendres
Poemes amb D. O. 
Per celebrar el dia mundial de la poesia 
us oferim una activitat  de poesia amb 
maridatge de vins. L’activitat és gratuïta. 
Places limitades. Inscripcions i més 
informació a la Biblioteca
Hora: a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: a la Biblioteca Pública

La Catalunya de la CUP, 
a càrrec de Jordi Martí i David Vidal
Hora: a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: a Santa Llúcia
Organitza: Col·lectiu 25 d’abril

Del 29 de març 
al 5 d’abril, viu 
la Setmana Santa 
a la Selva!

30 dilluns
Preparació de l’exposició de 
Setmana Santa
Amb càntirs copes, gots, tupins, tot allò antic 
que tinguem a casa. L’exposició s’inaugurarà 
dimarts i hi serà fins el Divendres Sant
Lloc: al Casal d’Avis

CASAL D’AVIS

EL CASTELL DEL PABORDE

BIBLIOTECA PÚBLICA

CLUB ESCACS LA SELVA

CARAMELLES

ESPAI JOVE

PARRÒQUIA DE 
SANT ANDREU APÒSTOL

ESCOLA ABEL FERRATER

INSTITUT JOAN PUIG I FERRETER

PARC D’ESPORTS

4 i 5 d’abril, IV TORNEIG FUTBOL 7 Setmana Santa
Inscripcions: 633 849 822

Futbol Club La Selva


