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La Selva del Camp s'omple
d'activitats per Sant Jordi
La majoria d'activitats s'organitzen a la plaça del Portal d'Avall
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El divendres 22 d'abril, a les 7 de la tarda, tindrà lloc la la Selva del Camp la presentació del
llibre Cada casa una botiga al llarg del Carrer Major, de l'autora Neus Estrada i editat per la
Col·lecció local Ventura Gassol. El llibre es podrà adquirir a la parada de la biblioteca durant la
Diada de Sant Jordi.
El dissabte, 23 d'abril, Sant Jordi, durant tot el dia, hi haurà parades de roses i llibres, a més
d'activitats a la plaça del Portal d'Avall.
A les 11 del matí, es presentarà el quadern infantil Petjades. Un viatge en el temps per la Selva del
Camp, de l'autor Marc Baiget Rofes i editat per la Biblioteca pública i l'Àrea de Cultura. A
continuació, es realitzarà una activitat relacionada amb el llibre pels voltants de la plaça. El llibre es
podrà adquirir a la parada de la biblioteca durant la Diada
A dos quarts d'1 del migdia, tindrà lloc el Toc de timbals a càrrec dels Timbalers de la Colla de
Diables Infantil de la Selva del Camp.
A les 6 de la tarda, es presentarà a la plaça del Portal d'Avall, l'espectacle infantil Baksa de la
companyia Toc de gresca.
A dos quarts de 7 de la tarda, xocolatada a càrrec del Col·lectiu 25 d'abril, a la mateixa plaça.
Organitza: Col·lectiu 25 d'abril.
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A les 8 del vespre, a la plaça del Portal d'Avall, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Reus Jove.
El diumenge 24 d'abril, a dos quarts d'1 del migdia, al carrer de l'Abadia, s'oferirà un concert de
l'Escola de Música.
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