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04 dilluns 
 

Taller Els nostres Reis Mags! 
 
Quin és el teu Reig Mag preferit: Melcior, 
Gaspart o Baltassar? 
Fes el teu propi Rei Mag d’Orient i col·loca’l en 
un lloc ben visible de casa teva perquè la Nit de 
Reis et porti molts regals!

Mural solidari dels desitjos als Reis 
Mags  
 
De ben segur que heu sentit que hi ha molts 
nens i nenes de molts països que han marxat 
de casa seva per fugir de la guerra i que fan 
viatges en condicions molt dolentes, passant 
gana,  fred i son… Què demanaríeu als Reis 
Mags per aquests milers de nens i nenes? 

Hora: 2/4 d’11 del matí 
Lloc: Biblioteca infantil 
 

04 dilluns i 05 
dimarts 
 

Taller de danses tradicionals i folk

 
Hora: de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 de la 
tarda 
Lloc: Hort d’Iglésies 
Organitza: Coordinadora la Polaina

05 dimarts 
 

Cavalcada de Sa Majestats els Reis 
d’Orient  

 
 
Hora: 7 de la tarda 

09 i 10 dissabte i 
diumenge 
 

Torneig  de bàsquet Emili Burch 
 
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports 
Organitza: Club Bàsquet La Selva 

11 dilluns 
 

Curs d’Alfabetització digital 
 
Curs d’iniciació a la informàtica dirigit a totes 
aquelles persones que, per motius formatius o 
generacionals, no han tingut accés a les noves 
tecnologies i desitgen adquirir coneixements 
bàsics per desenvolupar-se en la societat actual.                                                                            

Preu: 15€ 
Durada: 20h.  
Inscripcions: a la Biblioteca.Places limitades. 
Hora: De 10 a 12 del matí 

15 divendres 
 

Presentació dels llibres “Plus Ultra” i 
“ Desmuntant Societat Civil Catalana” 
 
A càrrec de Jordi Borras, escriptor, il·lustrador 
i fotoperiodista. Especialitzat en crònica 
fotogràfica de l’extrema dreta.

Hora: 2/4 de 9 del vespre. 
Lloc: Santa Llúcia 
Organitza: Col·lectiu 25A 

16 dissabte 
 

Projecció del documental “Por al Cel”, 
presentat per Axel Baiget 

 
 

 

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

17 diumenge 
 

Torneig de Tennis Taula 
 
Lloc: Pavelló Municipal d’esports 
Organitza: Club Tennis Taula la Selva

 



17 diumenge 
 

La importància de la teràpia de riure,  
a càrrec de Carmen González 
 
Hora: 4 de la tarda 
Lloc: Sala de la Cooperativa 
Organitza: Grup de dones 

21 dijous 
 

“Com vivim avui”, xerrada sobre els 
punts magnètics de la casa a càrrec 
del sr. Josep M. Llauradó Garcia 
 
Hora: 4 de la tarda 
Lloc: Sala de la Cooperativa 
Organitza: Grup de dones

28 dijous 
 

“Rosta” 
 
Hora: 4 de la tarda 
Lloc: Sala de la Cooperativa 
Organitza: Grup de dones 

“Què són els Espais de Joc i Relació? 
Com juga un infant, com l’acompanya 
l’adult” 
Ponent: Anna Farré (educadora social i Doula) 

Hora: 6 de la tarda 
Lloc: Local de l’Associació Alzina (primer pis del 
Casal d’avis) 

Organitza: Associació Descobreix

30 dissabte 
 

Rua de Carnaval a la Selva del Camp  
 
 

 
 

Hora: 7 de la tarda 
 

Altres activitats

Dissabtes, a les 6 de la tarda, cinema

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

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I 
PENSIONISTES

Hora del conte: Cada dimecres a 2/4 de 
6 de la tarda. Lectura de contes per a 
primers lectors i infantils, acompanyat 
d’alguna activitat complementària (pintar, 
manualitats, tallers de creació...).

BIBLIOTECA PÚBLICA 

31 diumenge 
 

Obra teatral “Lo nostre no funciona” 
de Mali Vanili 

 
Entrades anticipades a 10€ al Restaurant el 
Racó de l’Hort, i venda d’entrades el mateix dia 
a 12 €

Hora: 6 de la tarda 
Lloc: Teatre de la Defensa Agrària 
Organitza: Jove associació de Sant Antoni

Descarrega’t l’App per a tauletes 
i smartphones de Ràdio la Selva!

105.8 de la fm i online!

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

WarnApp i segueix la llista

ComunicacioAjuntamentlaSelva


