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Campanar de l’ermita de Santa Maria de Paretdelgada (La Selva del Camp) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

La veritat és la veritat, i no l’hem d’amagar.   
                                                Francesc 

 
 
Immersos en aquesta reflexió, la Jornada Nacional ens convoca a 
trobar-nos i a compartir, des de les nostres esperances i les nostres 
pobreses, el misteri insondable de l’amor del Crist, l’única Veritat 
absoluta. Que la seva llum ens hi acompanyi. 
                                                                           La Permanent  



 
PROGRAMA DE LA 47a JORNADA 

La Selva del Camp, 6 maig 2018 
 

2/4 de 10      Arribada i inscripcions. Acolliment i petit esmorzar. 
 

10       • Benvinguda  

       • Pregària inicial presidida per Mons. Jaume Pujol,    

          arquebisbe de Tarragona 

       • Indicacions pràctiques sobre la jornada 

 

2/4 d’11      Assemblea. Ordre del dia:       
    Comunicats i adhesions. 

Temes generals 
    Estat de comptes 

    FIMARC 
    LA VEU  
    Informació sobre el destí de la col·lecta  

                               d’enguany  
    Precs i preguntes 

 

¼ de 12       Aportacions de les comarques o diòcesis al tema del curs 

 

¾ de 12      Esbarjo 

 

¼ d’1      • Conferència: 

                              "Testimonis de la veritat”  

                                   a càrrec del Sr. Xavier Graset, periodista 
 

         • Col·loqui. 

       • Lliurament del recordatori. Foto de família. 
 

2       Dinar  
 

4                    Visita guiada per La Selva del Camp i la seva història  
  
2/4 de 6        Eucaristia, a l’església parroquial de Sant Andreu apòstol 

     • Traspàs del relleu a la coordinadora del Penedès-Anoia-Garraf      

                       per a la 48a JN.                       

                    • Comiat 



 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                   
                                  

 

 

 

 
                    

>> PREU  

Inscripció: 6 €  -  Dinar: 16€ (Menors de 12 anys, gratuït)  
 

>> PREINSCRIPCIONS, abans del 30 D’ABRIL, a:  

• Josep Maria Puig  → 625 56 17 76 – jmpuigtar@gmail.com 

• Montserrat Gomis → 699 29 52 74 – montserratgll@hotmail.com  
 

   Si ho feu en grup, doneu nom, cognoms i població de cada persona,  
   indicant si és o no del moviment.  

 

      >> NOVETAT A LES TRADICIONALS POSTRES COMPARTIDES:  

   Tal com ve explicat a LA VEU adjunta, la varietat de postres queda repartida així:  

            Fruita del temps – Diòcesi de Lleida. 

                                             Fruits secs – Diòcesi de Tarragona. 

                                          Rebosteria – Comarques restants.     

VENINT DE LLEIDA 
•  E90 / AP2 – Sortida 9, Montblanc-
L’Espluga de Francolí  

 

•  A 1 km, N240, cap a Valls/Tarragona  
(circumval·lació de Montblanc) 

 

•  A 1,6 km, C14, cap a Reus (passant per 
vora Vilaverd, La Riba i Alcover) 

 

•  A 21 km, sortida 14 (La Selva del Camp    

- Constantí-Alforja) de la C14 (cal evitar 
agafar la sortida 15, La Selva del Camp 
-L’Albiol) i anar cap al centre urbà de la 
Selva del Camp per la  TP7013. 
 

VENINT DEL NORD, CENTRE I SUD DE 
CATALUNYA 
•  E15 / AP7 – Sortida 34 (Reus) 

 

•  A 1 km, T11,cap a Reus-Falset-Alcanyís 
 

•  A 2 km, sortida 10B (C14- Reus-
Montblanc-Aeroport, just en passar 
sota un pont) per agafar la C14 
(circumval·lació de Reus) 

 

•  A 9 km, sortida 14 (Constantí-Vilallonga 
del Camp-La Selva del Camp ), cap al 
centre urbà de la Selva del Camp agafant 
la TP7013 (cal evitar anar cap a La Selva 

del C -Vilallonga C.)  
 

                                                                                
                                                                                •  A 0,8 km, rotonda d’entrada al 
                                                                                   poble (amb una creu de terme i  
                                                                                    l’escultura d’un rellotge de sol  
                                                                                    quadrat): agafar la tercera  
                                                                                    sortida: av. de la Llibertat (que  
                                                                                    és la mateixa carretera TP7013, 

                                                                                         cap a Vilaplana-Alforja) 
                                                                           •  A 0,3 km, agafar el c. del Vilar  
                                                                              (tercer a la dreta) 
                                                                           •  A 0,3 km entrar al c. Joan de  
                                                                                  la Creu Baiget i Pàmies (quart 
                                                                                  a la dreta) i baixant a  
                                                                                  l’esquerra, a 50 m, porta  
                                                                                  metàl·lica d’accés al jardí de la 
                                                                                  Casa Diocesana, amb   
                                                                         Si no s’hi cap, es pot 
                                                                                  aparcar al mateix carrer o 50m 
                                                                                  més avall, al perpendicular, al  
                                                                                  c. de la Il·lustració. 
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