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05 dijous
Inici del curs, amb la presència de 
l’alcalde Jordi Vinyals, i amb coca i 
xocolata per a tots els assistents
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Sala de La Cooperativa Agrícola Coselva
Organitza: Grup de dones

07 dissabte
Castanyada i ball amenitzat pel Joan
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Casal d’Avis
Organitza: Associació de jubilats i pensionistes

Concert de Contrapunt Trio

Hora: 8 de la tarda
Lloc: Castell del Paborde

Hora: 8 de la tarda 
Lloc: Castell del Paborde

El Grup de teatre La Moixera 
presenta: “No et vesteixis per sopar” 
de Marc Camoletti
Venda d’entrades anticipades a la Defensa 
Agrària: de 6 a 7 de la tarda i una hora abans 
de la representació

Hora: 10 de la nit 
Lloc: la Defensa Agrària
Organitza: Grup de teatre La Moixera

 08 diumenge
Cinema infantil: “Gru – El meu 
dolent preferit”
Lloc: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Castell del Paborde

10 dimarts
Programació Neuro Lingüística, l’art 
de la comunicació, l’aprenentatge i  
canvi
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Ecobotiga L’Espígol
Organitza: Institut selvatà de creixement 
personal

12 dijous
Xerrada d’Anna Trujillo i Anna 
Guinovart 
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Sala de La Cooperativa Agrícola Coselva
Organitza: Grup de dones

13 divendres
Club de lectura: “Camins de França” 
del selvatà Joan Puig i Ferreter
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Biblioteca

14 dissabte
Concert de Laia Bastús i Agostino 
Arango

Hora: 8 de la tarda
Lloc: Castell del Paborde

15 diumenge
Cinema infantil: “Gru – El meu dolent 
preferit 2”
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Castell del Paborde

Cine – Fòrum sobre la República 
Democràtica del Congo: Minerals 
de Sang “en el punt cero del món 
Tecnològic”, “Sang al Mòbil”
Presentarà l’acte l’equip promotor de Justícia i 
Pau de Barcelona
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Castell del Paborde
Organitza: Justícia i Pau

16 dilluns
Inici del curs: “Fotos i vídeos amb el 
mòbil. Mostra la teva creativitat”
Formació gratuïta per a majors de 55 anys. 
Inscripcions fins al 10 de novembre a la 
Biblioteca
Hora: 10 del matí
Lloc: Biblioteca
 

19 dijous
Excursió a Barcelona.  Visita a La 
Sagrada Família, dinar al restaurant 
“Aquí estoy” de l’Avinguda 
Tarradellas, i a la tarda al Tibidabo
Els bitllets es començaran a vendre els dies de  
la Fira a l’estand del Grup de Dones 
Organitza: Grup de dones 

Xerrada sobre higiene respiratòria 
a càrrec de l’Anna Ferran Roig, 
fisioterapeuta respiratòria
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Local de l’Associació Alzina (1er pis del 
Casal d’Avis) 
Organitza: Associació Descobreix de la Selva 
del Camp
 
Presentació del llibre: “Dibuixant la 
vida” de Ramon Masdeu Andreu
Hora: 2/4 de 8 del vespre

Organitza: Sala Noble de l’Hort d’Iglésies
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21 dissabte
Marató de donació de sang

Hora: De 9 del matí a 9 del vespre
Lloc: Hort d’Iglésies
 

22 diumenge
Cinema infantil: “Cenicienta”
Hora: 2/4 de 6 de la tarda

Lloc: Castell del Paborde
 

23 dilluns
Concert de Santa Cecília amb la 
participació de les escoles de la Vila
Hora: 10 del matí
Lloc: Hort d’Iglésies 

Organitza: Escola de Música municipal 
 

26 dijous 
Visita de la psicòloga Natàlia Martínez 
i xerrada amb el títol “Gestió de les 
emocions”
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Sala de La Cooperativa Agrícola Coselva
Organitza: Grup de dones 

Presentació del llibre “OIKONOMÍA. 
Cuidados, reproducción, 
producción”. A càrrec de les seves 
autores: C. Cuadrada, A. Lasheras, 
R. Marsal, C. Royo
L’obra pretén visualitzar el treball femení al 
llarg de diferents períodes històrics, encara avui 
dia menystingut 
Hora: 8 de la tarda
Lloc: Auditori de Santa Llúcia 
Organitza: Centre d’Estudis Selvatà

Xerrada sobre funcionament de 
e-biblio, plataforma tecnològica de 
préstec de llibre electrònic utilitzada 
per les biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Pública 

27 divendres
Estrena del documental: “Por al cel”
Documental sobre els bombardejos durant la 
Guerra Civil sobre la Selva del Camp, dirigit per 
la periodista Marta Trill en coordinació amb 
Axel Baiget. És una producció de Canal Camp
Hora: 8 de la tarda
Lloc: Castell del Paborde

27 divendres i 28 
dissabte
Gran recapte d’aliments
Els aliments que es necessiten són: Llet, oli, 
llaunes de tonyina i tomàquet, i productes 
d’higiene personal
Lloc: Als supermercats del poble 

28, 29 i 30 
Festa Major d’hivern 
 

28 dissabte
Xerrada: “El Camp de Tarragona: 
des del final de l’Imperi d’Occident a 
les Cartes de Població”. A càrrec dels 
historiadors: Ada Lasheras (ICAC) i 
Francesc Rodríguez (ICAC)
Des de les viles romanes, passant pels 
assentaments visigots i la influència 
musulmana. 
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Auditori de Santa Llúcia 
Organitza: Centre d’Estudis Selvatà

29 diumenge
Ball amenitzat pel Duo Feeling
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Casal d’Avis 
Organitza: Associació de jubilats i pensionistes

Altres activitats

Dissabtes, a les 6 de la tarda, cinema

Diumenges, a 2/4 de 7 de la tarda, ball 
Organitza: Associació de jubilats i pensionistes

CASAL D’AVIS

L’Ajuntament de la Selva del Camp proporciona 
un orientador laboral per ajudar aquelles 
persones que busquen feina. El servei 
funcionarà dilluns i dimecres, de 2/4 de 10 a 
2/4 de 2.

Per tal d’atendre correctament a les persones 
interessades, cal confirmar la visita a través de:

Correu electrònic:  
orientaciolaboral@laselvadelcamp.cat

ORIENTADOR LABORAL

Zona infantil: Obert els dissabtes de 10 del 
matí a 2 de la tarda

Hora del conte: Cada dimecres a 2/4 de 6 de 
la tarda. Contacontes i tallers infantils

BIBLIOTECA PÚBLICA 

El Punt d’Informació Juvenil t’ofereix diferents 
serveis:

- Informació juvenil

- Tramitació dels carnets d’alberguista i dels 
carnets internacionals (modalitats d’estudiant 
ISIC,  de professor ITIC i de jove IYTC)

- Sala de treball en grup, amb reserva prèvia

- Taulell d’anuncis: cartellera amb ofertes de 
feina, anuncis particulars d’oferta i demanda...

- Organització de cursos i xerrades

- Obert a la participació ciutadana: 
suggeriments, propostes de noves activitats i 
cursos...

- Informació d’ajudes i beques municipals

Hora: de 2/4 de 4 a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Despatx de la planta baixa de l’Hort 

d’Iglésies

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

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


