
Agenda
juliol 2015 Tota la informació

actualitzada a 
www.laselvadelcamp.cat

01 dimecres
Comencen els assajos del Misteri 
Hora: a 2/4 d’11 de la nit
Lloc: a l’església parroquial de Sant Andreu 
Apòstol 

02 dijous
Primer dia de “Sardanes a la fresca”
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: a la plaça d’Europa 

03 divendres
La Catalunya de Moviment 
d’Esquerres, amb Ernest Maragall
Hora: a 2/4 de 9 del vespre 
Lloc: a Santa Llúcia
Organitza: Col·lectiu 25 d’abril

04 dissabte
Festival fi de curs de Gimnàstica 
Rítmica
Hora: a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: al Pavelló Municipal d’Esports 
 

06 dilluns
La Dra Helena Trueta ens parlarà 
sobre les malalties reumàtiques 
més comunes a la gent gran
Hora: a 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: al Casal d’Avis

07 dimarts
Cinema a la fresca: Mortadelo y 
filemón contra Jimmy el Cachondo
Hora: a les 10 de la nit
Lloc: a la plaça de les Pletes

10 divendres
Club de lectura: Firmin, de Sam 
Savage
Hora: a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: a la Biblioteca Pública

12 diumenge
Benedicció de Sant Cristòfol a la 
plaça de sant Andreu

Campionat provincial absolut de 
tennis taula
Organitza: ctt la Selva juntament amb rtt i fctt
Lloc: al Pavelló Municipal d’Esports
 

13 dilluns
Activitat familiar: Laboratori de 
contes amb el monstre de colors. 
Preinscripcions a la biblioteca
Hora: a les 6 de la tarda
Lloc: a la Biblioteca Pública
 

14 dimarts
Cinema a la fresca: Begin Again
Hora: a les 10 de la nit
Lloc: a la plaça de les Pletes

15 dimecres
Consells jurídics per herències 
i testaments, beneficis a càrrec 
d’Anna Trujillo (Alcub serveis)
Hora: a 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: al Casal d’Avis 

18 dissabte
Sortida a Cambrils
Organitza: Club ciclista selvatà Tot Bike

Ruta històrica pel nucli antic amb 
motiu dels 850 anys de la carta de 
població
Punt de trobada: Plaça de Sant Andreu
Hora: a 2/4 de 8 del vespre
Organitza: CES
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21 dimarts
Cinema a la fresca: Els jocs de la 
fam. L’ocell de la revolta. Part 1
Hora: a les 10 de la nit
Lloc: a la plaça de les Pletes
 
 
 

 
25 dissabte 
Orxata i havaneres amb el grup  
Penjats de l’ham. Gratuït per a 
tothom
Hora: a 2/4 de 10 de la nit
Lloc: al Casal d’Avis 
 

25 i 26 diumenge 
Festesport’15

28 dimarts
Cinema a la fresca: Déu meu, però 
què t’hem fet per a merèixer això?
Hora: a les 10 de la nit
Lloc: a la plaça de les Pletes

31 divendres
Concert de la JOIC jove orquestra 
intercomarcal
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: a la Casa d’Exercicis

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

Cada dijous, a les 8 del vespre. A la Plaça 
Europa.

SARDANES A LA FRESCA

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

WarnApp i segueix la llista

ComunicacioAjuntamentlaSelva


