
Agenda
agost 2015 Tota la informació

actualitzada a 
www.laselvadelcamp.cat

Solemnitat i 
Septenari de la 
Mare de Déu de 
Paretdelgada

 
01 dissabte 
A les 10 de la nit, Nit Musical a càrrec de 
l’Schola Cantorum, Coral del Casal d’Avis 
i Quartet de guitarres. Al finalitzar, rom 
cremat i sorteig.

02 diumenge 
A les 11 del matí, Missa cantada amb la 
participació de l’Schola Cantorum, Cant dels 
Goigs i besamans

A la 1 del migdia,  XII Concurs de postres 
amb avellana

A 2/4 de 3 de la tarda,  Dinar de Germanor. 
Paella d’arròs popular

A les 5 de la tarda, Final del concurs de 
bitlles

A les 6 de la tarda, Septenari i missa, sorteig 
d’un pernil

A les 7 de la tarda, Audició de sardanes amb 
la cobla Principal de Tarragona i xocolatada

Els tiquets per l’arròs es poden adquirir als 
forns i a les carnisseries del poble. El preu és 
de 12€ per persona

 

04 dimarts
Cinema a la fresca: Héctor y el 
secreto de la felicidad
Hora: a les 10 de la nit
Lloc: a la plaça de les Pletes

06 dijous
Sardanes a la fresca
Hora: a 2/4 de 8 del vespre 
Lloc: a la Plaça d’Europa

07 divendres
Concert del Quartet de Trombons de 
Catalunya

Què pot passar si quatre trombonistes 
s’ajunten per fer música?
Doncs que pot sorgir una proposta musical 
molt interessant, amb una sonoritat 
espectacular i uns colors que fan recordar la 
bellesa d’instruments com l’orgue.

Hora: a les 8 del vespre
Lloc: al Castell 
Gratuït 

08 dissabte
Nits a la fresca. Sopar i música en 
directe. 
Hora: a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: a l’Ermita de Sant Pere
Preu: 15€ per persona 

Inscripcions: Carnisseria Pepita o Carnisseria Ca 
l’Anton fins el 3 d’agost, places limitades.

Torneig 24 hores futbol sala

Hora: de 2/4 de 6 de la tarda del dia 8 fins les 7 
de la tarda del dia 9
Lloc: al Pavelló Municipal d’Esports

Es realitzarà un sopar popular el dia 8 
davant de la piscina municipal. Servei de bar 
ininterromput durant tot el torneig.  
Es realitzaran sortejos de lots de productes

09 diumenge
 
Ermita de Paretdelgada
A 2/4 de 12 del migdia, missa a la Parròquia
A 2/4 de 6 de la tarda, conclusió del septenari, 
a l’Ermita. En acabar, exhibició de balls 
tradicionals i ballada de sardanes.

11 dimarts
Cinema a la fresca: El exótico Hotel 
Marigold
Hora: a les 10 de la nit
Lloc: a la plaça de les Pletes

 
13 dijous
Sardanes a la fresca
Hora: a 2/4 de 8 del vespre 
Lloc: a la Plaça d’Europa
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18 dimarts
Cinema a la fresca: La isla mínima

 

Hora: a les 10 de la nit
Lloc: a la plaça de les Pletes

20 dijous
Sardanes a la fresca
Hora: a 2/4 de 8 del vespre 
Lloc: a la Plaça d’Europa

25 dimarts
Cinema a la fresca: Annie

 

Hora: a les 10 de la nit
Lloc: a la plaça de les Pletes 

26 dimecres
Donació de sang

Hora:  de 17:30 a 21:30
Lloc: al CAP  - Banc de sang i teixits

27 dijous 
Sardanes a la fresca
Hora: a 2/4 de 8 del vespre 
Lloc: a la Plaça d’Europa
 

29 dissabte 
Cronoescalada a Sant Pere
Organitza: Club ciclista selvatà Tot Bike

Altres activitats

Dissabtes, a les 6 de la tarda, cinema

Diumenges, a les 7 de la tarda, ball

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

CASAL D’AVIS

EL CASTELL DEL PABORDE

De dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda

A la piscina municipal d’estiu

BIBLIOPISCINA

Del 29 de juny al 10 de setembre

Tota la informació a l’Espai Jove 
(casaldestiulaselva@gmail.com). 
977766000

CASAL D’ESTIU

Del 3 al 16 d’agost romandrà tancada, teniu 
la piscina d’estiu a la vostra disposició

PARADA TÈCNICA DE LA PISCINA 
COBERTA

Representació
del misteri

 
14 divendres i 
15 dissabte
Hora: a les 10 de la nit

Per reservar entrades: 636 541 532

Lloc: a l’Església Parroquial de Sant Andreu 
Apòstol

Si vius a la Selva, trobaràs una invitació a 
la teva bústia que podràs bescanviar per 
entrades el dia 13, de 7 a 9 del vespre als 
baixos de l’Abadia.

Avisos i alertes al mòbil, 
descarrega’t l’aplicació 

WarnApp i segueix la llista

ComunicacioAjuntamentlaSelva


