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01 dilluns
Comencen els assajos 
del Misteri
Hora:  a 2/4 d’11 de la nit
Lloc: a l’ Església Parroquial de Sant 
Andreu

02 dimarts
A Roma amb amor
Cinema a la fresca

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

Un dia de festa major
Concert dels alumnes de timbal i 
gralla de la Colla de diables 

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

04 dijous
Sardanes a la fresca
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: a la plaça d’Europa

El club de jubilats i les 
seves avantatges, xerrada 
informativa a càrrec de 
Laura Giné i Mònica Vidales, 
directora de l’oficina de la 
Caixa a la Selva
Hora: a les 6 de la tarda
Lloc: al Casal d’Avis

Mi nombre es Harbey  Milk
Commemoració del dia de 
l’alliberament LGTBI 

Hora: a 2/4 de 10 del vespre
Lloc: al Castell del Paborde
Organitza: Centre d’Estudis 
Selvatans

06 dissabte
Nirvana,  de Pere Formiguera
Club de lectura juvenil

Hora: a 2/4 de 12 del migdia
Lloc: a la biblioteca

06 i 07
FESTESPORT 2013

08 dilluns
Ple ordinari
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: Ajuntament

09 dimarts
La dama de ferro
Cinema a la fresca

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

11 dijous
Sardanes a la fresca
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: a l’Hort d’Iglésies

12 divendres
Olor de Colònia, de Sílvia 
Alcántara
Club de lectura
Hora: a 2/4 de 9 del vespre
Lloc: a la biblioteca

13 dissabte
2a assemblea de Procés 
Constituent
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: a Santa Llúcia
Sortida d’Astroselva. 
Observació a Sant Pere
Hora:  a les 9 del vespre, concentració
Més informació a: 
facebook/astroselva

Gospel messengers 
Taller de músics

Jazzelvagospel

Hora: a 2/4 d’11 de la nit
Lloc: a la plaça de les Pletes

14 diumenge
Benedicció de vehicles
Hora: a les 11 del matí
Lloc: davant l’ Església Parroquial de 
Sant Andreu
Organitza: Amics Motor la Selva

Actuació de ball flamenc, 
“Corazon flamenco” de la Selva
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: davant de la piscina d’estiu

Campus de bàsquet
Del 15 al 19 de juliol
Inscripcions i informació a 
cblaselva.com
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16 dimarts
Django
Cinema a la fresca

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

17 dimecres
Reunió equip de Justícia i Pau
Hora: a ¼ de 9 del vespre
Lloc: al casal d’entitats
Organitza: Justícia i Pau

18 dijous
Sardanes a la fresca
Hora: a les 8 del vespre
Lloc: a la plaça Major

20 dissabte
Trobada d’acordions
Hora: a 2/4 de 10 del vespre
Lloc: al  Casal d’Avis
Entrada: 5€

21 diumenge 
Andrea Motis & 
Chamorro&Traver

Jazzelvagospel

Hora:  a les 9 del vespre
Lloc: a la Plaça de les Pletes

23 dimarts
La vida de Pi
Cinema a la fresca

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

27 dissabte
Revetlla amb el grup 
d’havaneres “ Arrels 
de canya dolça”
Hora: a 2/4 de 10 del vespre
Lloc: al Casal d’Avis
A la mitja part es servirà orxata de 
xufla i avellanes torrades

Terrassa dixie sextet

Jazzelvagospel

Hora: a 2/4 d’11 de la nit
Lloc: a la plaça de les Pletes

30 dimarts
El lado bueno de las cosas
Cinema a la fresca

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

31 dimecres
150è aniversari de la línia 
Reus – la Selva – Montblanc

Tens alguna història per explicar 
relacionada amb la línia o l’estació? 
Tens fotografies antigues o recents? 
T’agradaria col·laborar amb l’exposició 
que està organitzant la Regidoria 
de Cultura per revisar què han estat 
aquests 150 anys?Fins el dia 31 de 
juliol de 2013 tens temps. Apropa’t a 
la biblioteca i fes-nos saber quin és el 
teu testimoni o porta’ns la teva imat-
ge, l’escanegem, i te la tornem.

Altres
Activitats

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE 
SANT ANDREU

Diumenge, 7; Santa Unció per malalts 
i majors de 80 anys, a la parròquia a  
2/4 de 12 del migdia

CASTELL
Duran el mes de juliol, el Castell es 
pot visitar els dissabtes de 6 a 8 de la 
tarda
Fins el dia 28 de juliol es pot veure 
l’exposició Terrats, de Margarida 
Barberà

CASAL D’AVIS
Dissabtes, a les 7 de la tarda: cinema

Diumenges, a les 7 de la tarda: ball
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