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Hem viscut, encara estem vivint, una situació d’emergència 
excepcional totalment inesperada. La crisi sanitària de la CO-
VID-19 ha trasbalsat les nostres vides i ha fet que ens calgui 
replantejar moltes coses.

Aquest escrit de benvinguda a un número més de La Selva 
Municipal, segur que hauria tingut un contingut ben diferent. 
També la data, que inicialment volíem fer-la coincidir amb 
les vacances de Setmana Santa, no ha estat la prevista. Les cir-
cumstàncies no han fet possible ni una cosa ni l’altra.

Des de l’ajuntament hem treballat amb la intensitat que reque-
ria el moment, fent un seguiment exhaustiu de totes les ordres, 
instruccions i recomanacions que anaven arribant constant-
ment, i que abastaven pràcticament tots els àmbits dels serveis 
educatius, municipals, dels espais públics, equipaments, i tam-
bé de l’activitat privada. Hem volgut posar sempre la salut de 
la ciutadania com a primera prioritat.

La gestió no ha estat fàcil, però malgrat tot, fem un balanç real 
en positiu dintre de l’adversitat viscuda.

Hem d’afrontar el futur immediat amb grans dosis d’optimis-
me. Ens caldrà un cert temps per refer-nos, però ho farem, i ho 
farem bé. Cal valorar i afrontar l’impacte econòmic que aques-
ta emergència ha tingut en tots els àmbits: personals, famili-
ars, laborals. El comerç, la indústria, el turisme, l’hostaleria i 
la restauració, la cultura... tots els sectors han patit un sotrac 
d’una dimensió que ningú podia preveure. També les finances 
municipals, que s’hauran d’ajustar a les necessitats i prioritats 
que ara mateix tenim com a poble.

No és moment de polítiques partidistes. És moment d’unir es-
forços per superar la complexitat del moment com més aviat 
millor, i això ho hem de fer de forma coordinada, amb ordre, 
rigor i comprensió per part de totes i tots.

Podem estar orgullosos de la resposta que les veïnes i veïns de la 
Selva hem sabut donar davant una situació d’emergència sa-
nitària d’una magnitud inimaginable. Un agraïment especial 
a totes i tots els que des del seu lloc de treball, o des del volunta-
riat, es van posar amb força, coratge i determinació a atendre 
les necessitats de les persones des del primer moment.

Ara més que mai cal treballar plegats per recuperar alguna 
cosa semblant a la normalitat. Costarà arribar-hi, però segur 
que hi arribarem.

El món continua girant, i nosaltres amb ell. 

“Altes les mans, i que els batecs s’emportin dissorts i dols, angoixes i 
temences pel riu del temps que cap temps no detura”. 
(Miquel Martí Pol)

el consistori

la Selva
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INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

L’esport 
guanya el 
Gil Cristià
 / 7

p
participació

La nova font 
dels Gossos 
/ 13

m
medi ambient

Els comptes 
de 2020 
/ 8h

hisenda

La crisi de la 
Covid-19 
/ 10

s
salut



la Selva Municipal4 la Selva Municipal 5

o
INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

2010 i no va ser fins a finals 
2018 que se’n va fer públic 
un avantprojecte de l’obra, 
que va ser consensuat pos-
teriorment amb els veïns de 
la zona. Les obres partien 
amb un pressupost total prò-
xim als 400.000 euros i han 
estat executades per l’em-
presa constructora GICSA.

Amb la finalització de la 

remodelació del carrer Pre-
sident Companys, que s’afe-
geix a la línia del Tomb de 
Muralles, amb una estructu-
ra més amable i directament 
pensada per a les persones, 
la Selva busca seguir un mo-
del circulatori i de vida al 
carrer que es vol continuar 
traslladant a altres vies del 
poble.

D’entrada s’ha previst 
connectar els dos carrils bici 
d’aquests carrers a través de 
la vorera dreta de l’avinguda 
Puig i Ferreter, on hi ha espai 
suficient per crear una zona 
de convivència entre via-
nants i ciclistes.

Al mateix temps, el con-
cepte i les millores circulatò-
ries es volen anar adaptant 

a altres carrers i, sobretot, 
traslladar-les al dia a dia de 
tots els veïns i veïnes per tal 
d’aconseguir un comporta-
ment més cívic i responsable 
quan circulem i estacionem 
amb vehicles de motor. L’ob-
jectiu passa per circular com 
a persones, donant el pro-
tagonisme a la gent i no als 
seus cotxes.

Les obres de millora inte-
gral del carrer President 
Companys s’han pogut 

enllestir aquest mes de maig 
tot i les dificultats de darre-
ra hora sorgides a causa de 
l’aturada general generada 
per la crisi de la Covid-19.

El projecte ha estat la 
principal inversió en matèria 
d’obres públiques d’aquest 
2020 i és un pas més en la 
línia del consistori d’apostar 
per la millora de les infra-
estructures selvatanes i per 
un canvi de paradigma en 
la mobilitat urbana, tant per 
als vehicles com per als vi-
anants.

L’aspecte més notable de 
la nova fesomia del carrer 
és el notable l’increment de 
l’espai per a les persones, 
amb noves voreres que du-
pliquen l’espai que hi havia 
anteriorment fins arribar als 
1.400 metres quadrats. Es 
disposa de mobiliari urbà, 
arbrat, nou enllumenat amb 
tecnologia LED i un carril per 
a bicicletes que connecta 
directament l’entrada del 
poble amb l’avinguda Puig 
i Ferreter –on pròximament 

s’hi marcarà també un espai 
ciclable aprofitant la vorera 
dreta en sentit ascendent– i 
el carril bici del Tomb de Mu-
ralles.

El projecte ha contem-
plat la supressió de la línia 
d’aparcaments en bateria 
que hi havia al marge es-
querre del carrer, els quals 
es compensen amb l’apar-
cament públic que des de 
fa més d’un any funciona al 
costat de la plaça de Cata-
lunya. Això sí, es manté el 
sentit únic sentit de circula-
ció amb l’objectiu d’ajudar a 
pacificar el màxim possible 
un vial que és un dels prin-
cipals accessos selvatans i, a 
la vegada, el carrer amb més 
densitat de població de tot el 
municipi.

Una de les tasques més 
rellevants que s’ha realitzat 
en aquest projecte és la que 
no es veu, donat que el tre-
ball soterrat ha permès reno-
var totalment la xarxa d’ai-
gües residuals i crear una 
nova xarxa paral·lela de plu-
vials, a més de renovar com-
pletament les canonades de 
subministrament d’aigua po-
table, vitals en vies amb una 
densitat de població tan ele-
vada com la que té aquest 
carrer. L’actuació també ha 
permès instal·lar un siste-
ma de “tritub” perquè, quan 
sigui necessari, s’hi pugui 
passar una nova xarxa de te-
lecomunicacions.

La idea de remodelar el 
carrer President Companys 
es va començar a gestar el 

> El carrer 
President 
Companys 
i el Tomb 
de Muralles 
marquen el 
nou model 
circulatori, 
més 
amable i 
més humà, 
que es vol 
donar a la 
Selva

> Les obres han duplicat 
l’espai per a vianants, amb 
1.400 metres quadrats de 
voreres, mobiliari urbà, 
arbrat i un carril bici

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp obres públiques

La renovada 
porta del poble



la Selva Municipal6 la Selva Municipal 7

p
Els treballs de millora de la 

carretera T-3231 entre Al-
moster i la Selva ja estan 

en marxa. Després de més d’un 
mes en suspens a causa de la 
pandèmia de la Covid-19, les ac-
tuacions que havien de comen-
çar a finals de març van arrencar 
amb l’arribada del mes de maig. 
L’actuació suposarà el condicio-
nament total d’aquesta via, que 

actualment presenta un traçat 
perillós i complicat per on diàri-
ament circulen una mitjana de 
1.590 vehicles.

A més de la millora del tram 
que arriba fins a la Selva, el pro-
jecte inclou la construcció de la 
variant d’Almoster, que permetrà 
reduir el trànsit rodat de l’interi-
or de la localitat i facilitarà el pas 
de vehicles pesants, així com 
millorar el transport públic. De 
fet, no només les veïnes i veïns 
d’Almoster i la Selva rebran els 

beneficis de les obres, donat que 
la carretera dóna servei a les ur-
banitzacions de Castellmoster, el 
Picarany i el Puig, així com a la 
localitat de Castellvell.

Les obres es realitzaran en 
un tram total de 3,7 quilòmetres 
entre la urbanització Castellmos-
ter i el nucli selvatà, amb una 
inversió de prop de 5 milions 
d’euros per part de la Diputació 
de Tarragona.

La plataforma que qüestiona 
el treball dels tècnics de la Dipu-

tació i s’hi oposa pel fet d’haver 
optat per millorar la via marcant 
un traçat nou, recte i pla entre 
el torrent de la Llebreta i el mas 
d’en Barrà –un tram de poc més 
d’un quilòmetre–, reclama que 
l’obra s’aturi i només s’eixampli 
el traçat actual. Els enginyers, 
però, consideren inviable aques-
ta opció tenint en compte les 
condicions de la via, la quantitat 
de cotxes que l’utilitzen, la ne-
cessitat de pas de vehicles pe-
sants, la disparitat de cotes de 
la carretera i els terrenys del vol-
tant, les dificultats que presenten 
els barrancs que creua, l’obliga-
ció de crear un carril bici i de via-
nants paral·lel i les servituds que 
hi ha sobre el traçat actual. 

Així doncs, l’obra preveu 
aprofitar l’actual carretera i in-
tegrar-la en el nou projecte com 
a vial de servei per a vehicles 
agrícoles, bicicletes i vianants, tal 
com va reclamar el departament 
de Medi Ambient.

El 85 per cent dels propieta-
ris afectats, prop d’una cinquan-
tena entre la Selva i Almoster, 
han acceptat les compensacions 
que ha ofert la Diputació de Tar-
ragona i han signat la cessió de 
les seves finques.

Una carretera 
més amable i segura

INFORMATIU LOCAL 
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La tercera edició dels 
pressupostos participa-
tius ha tingut una clara 

i única proposta guanyadora: 
l’arranjament i condiciona-
ment de la pista poliespor-
tiva de l’antiga escola Gil 
Cristià.

Dels 21 projectes que 
van passar el tall de la co-
missió tècnica municipal 
encarregada d’avaluar totes 
les propostes presentades 
per la ciutadania, un total de 
201 selvatans i selvatanes 
van decantar-se per la millo-
ra d’aquesta zona esportiva, 
actualment en desús i inte-
grada dins el centre formatiu 
Gil Cristià. L’espai permetrà 
dotar la Selva d’unes noves 
instal·lacions a l’aire lliure 
perquè petits i grans puguin 
practicar disciplines com el 
futbol sala o el bàsquet en 
òptimes condicions.

Les obres contemplen 
una inversió de 41.000 euros 
i, tot i que no arriben al topall 
dels 50.000 euros anuals que 
el consistori selvatà dedica 
als pressupostos participa-
tius, des de la nova regidoria 
de Participació, Transparèn-
cia i Igualtat s’explica que, en 
cas d’haver-hi un romanent, 
es destinaria a la propera 
edició d’aquesta iniciativa.

Una iniciativa que, any 
rere any, està gaudint d’una 
gran acceptació a la Selva. 
De fet, i només per posar un 
exemple, enguany 463 selva-
tans i selvatanes van partici-
par per dir-ne la seva, el que 
representa un 10 per cent 
del cens municipal major de 
16 anys. No és d’estranyar, 
doncs, que l’Àrea de Parti-
cipació ja tingui la mirada 
posada en els pressupostos 
participatius d’aquest 2020.

L’esport guanya 
el Gil Cristià

> Les obres afecten un tram 
de 3,7 quilòmetres entre 
Castellmoster i la Selva i 
beneficiaran una mitjana de 
1.590 vehicles diaris

> L’arranjament de la pista 
de l’antiga escola s’endurà 
la pràctica totalitat dels
50.000 euros dels 
Pressupostos Participatius

INFORMATIU LOCAL 
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Les persones que viuen 
a finques o masos allu-
nyats del nucli urbà sel-

vatà ho tenen més fàcil per 
rebre la seva correspondèn-
cia ordinària. L’Ajuntament 
ha instal·lat un sistema de 
bústies blindades a l’apar-
cament de l’Hort de la Pura, 
a tocar del cementiri, des 
d’on se centralitza l’arribada 
de correu i que permet els 
usuaris accedir-hi a qualse-

vol hora del dia i amb total 
comoditat.

El projecte de l’Ajunta-
ment compta amb la col-
laboració de Correus, que 
fins ara oferia un servei si-
milar però amb unes tarifes 
que difícilment eren assumi-
bles per la majoria de veïns 
i veïnes d’habitatges disse-
minats.

Els selvatans interessats 
a donar-se d’alta s’hauran 

d’adreçar presencialment 
a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana del consistori, on hau-
ran d’abonar un pagament 
inicial de 30 euros per fer 
l’alta de cada bústia i pos-
teriorment un manteniment 
anual que serà de 20 euros. 
Amb aquesta mesura l’Ajun-
tament vol millorar i facilitar 
els serveis bàsics de totes 
les persones que resideixen 
a propietats en sòl rural.

El correu arriba més lluny

participació
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Aprovat en la darre-
ra sessió plenària de 
2019 i presentat pos-

teriorment amb una xerrada 
conduïda per l’alcalde, Jor-
di Vinyals, enguany la Selva 
compta amb un pressupost 
municipal de més de 8 milions 
d’euros.

Els nous comptes desta-
quen per una lleugera reduc-
ció en la partida d’inversions 
reals respecte als de 2019, 
donat que les grans obres i 
projectes municipals del man-
dat es van acabar d’executar 
l’any passat. Això ha fet que 
aquest 2020 l’apartat d’in-
versions contempli 637.000 
euros, una quantitat més 
modesta que els últims exer-
cicis. Són xifres de contenció, 

previstes per assumir el repte 
de l’ampliació de la residèn-
cia pública el Vilar, fixada pel 
2021 i que es perfila com el 
projecte de més envergadura 
d’aquest quadrienni.

Tot i que no es preveuen 
canvis essencials en les actu-

acions a realitzar, el que sí que 
caldrà modificar són les parti-
des de les noves despeses 
originades per la Covid-19. 
Encara resulta impossible de 
quantificar de forma exacta 
l’afectació que tindrà la crisi 
sanitària en els ingressos de 
les arques municipals, però 
el consistori sí que ha previst 
canvis en algunes partides, de 
manera que s’han mobilitzat 
164.000 euros provinents del 
20% del superàvit de 2019 
que el Govern de l’Estat ha 
autoritzat a utilitzar i que ani-
ran a parar a dues partides 
diferents, una d’ajudes i una 
altra de despeses extraordi-
nàries.

Pel que fa a les inversions 
reals, es preveu, per exemple, 
l’arranjament i pavimentació 
del torrent d’en Bartre i un 
tram del camí de la Bassa, la 
construcció d’un nou magat-
zem per a la brigada munici-
pal o la museïtzació de l’espai 
del Celler Menor, al Castell del 
Paborde. També s’hi recull el 
projecte per millorar l’abasta-
ment d’aigua al municipi que 

Els comptes 
de 2020

> Als 8.095.000 euros de 
l’Ajuntament s’hi sumen 
prop de 650.000 euros de 
Prosel i més d’un milió 
d’euros de la fundació el 
Vilar

INFORMATIU LOCAL 
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arriba del Consorci d’Aigües 
de Tarragona, el CAT.

En l’àmbit general de des-
peses, el capítol més notori és 
el que fa referència al perso-
nal, amb 2.855.000 euros; així 
com el de béns i serveis, que 
s’enfila a poc més de 3,1 mi-
lions d’euros i on s’engloben 
les festes locals, el funciona-
ment dels equipaments pú-
blics o el consum derivat de 
l’activitat diària a l’edifici de 
l’Ajuntament. 230.000 euros, 
per altra banda, aniran desti-
nats a ajudes a entitats, famí-
lies i persones del municipi, a 
banda de les ajudes pel coro-
navirus.

Si parlem d’ingressos, una 
de les partides més remar-
cables és la dels impostos 
directes, amb més de 3,1 mi-
lions d’euros. D’aquests, 1,7 
milions tenen a veure amb 
l’IBI urbana, 450.000 euros 
a l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, mentre que 
788.000 euros provenen de 
l’impost d’activitats econòmi-
ques, l’IAE.

En un altre punt, 1,9 mili-
ons d’euros es destinen a les 
transferències corrents d’ad-
ministracions com l’Estat, la 
Generalitat o la Diputació de 
Tarragona. En aquesta anuali-
tat, a més, el consistori rebrà 
380.000 euros de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, l’ACA, 
que serviran per pagar la 
gestió de la nova depuradora 
d’aigües residuals; 420.000 
euros de l’empresa Macresac 
per l’ampliació del seu sòl in-
dustrial i 60.000 euros s’espe-

ren ingressar per la venda de 
l’immoble que hi ha sobre el 
passatge de Ca Flassada.

Als 8.095.000 euros dels 
comptes consistorials se li han 
de sumar els prop de 650.000 
de Prosel, la societat munici-
pal que gestiona els equipa-
ments esportius locals, i una 
mica més d’un milió d’euros 
de l’organisme autònom de la 
fundació pública el Vilar, en-
carregat de la residència per 
a la tercera edat. Amb tot, el 
pressupost consolidat se situa 
en els 9,6 milions d’euros.

D’altra banda, referent a 
l’estat dels crèdits pendents 
d’amortitzar pel consistori, 
aquesta anualitat es retorna-
ran 609.000 euros del préstec 
ICO Turismo, signat el 2007 

per executar les obres del 
Castell, el Pavelló o els carrers 
del nucli antic. Dels 837.000 
euros d’un segon crèdit ICO 
de 2012, es deduiran a finals 
d’any 242.000 euros del to-
tal. Finalment, i després de 
quedar totalment disponible 

el passat 2019, l’Ajuntament 
començarà a amortitzar el 
crèdit pont de 2 milions d’eu-
ros que es va contractar per 
assegurar els pagaments a les 
empreses responsables de les 
obres del Tomb de Muralles i 
la nova depuradora.

h
INFORMATIU LOCAL 

Ajuntament de la Selva del Camp hisenda

> Els comptes es veuran 
afectats per la crisi del 
Covid-19 i inicialment 
s’han mobilitzat 164.000 
euros del superàvit de 
2019 per fer-hi front
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Ens 
necessitem 
tots

donar continuïtat de forma te-
lemàtica, al Programa de Transi-
ció al Treball que es realitzava a 
l’Hort d’Iglésies.

L’àrea d’Hisenda és una de 
les que ha hagut de realitzar 
més canvis respecte a les pre-
visions inicials d’aquest exer-
cici. Des del primer moment 
es van suspendre els rebuts 
corresponents a les activitats 
i serveis sense prestació pre-
sencial (escoles bressol, escola 
de música, escola d’Idiomes, 
cursos de formació...), mentre 
que els rebuts avançats seran 
compensats quan es recuperi 
la normalitat. També es va de-
manar a BASE l’ajornament del 
cobrament de diversos tributs i 
del primer tram de l’IBI, a més 
d’adaptar el calendari d’altres 
cobraments.

Un cop comenci el retorn a 
la normalitat es preveu articular 
dues línies de despeses vincu-
lades a la crisi de la Covid-19. 
Per una banda, una dotació per 
a fer front a les noves despeses 
en equips de protecció indivi-
dual i lliurament de materials 
de protecció a la població i als 
comerços i, per altra banda, 
una línia específica d’ajuts ex-
traordinaris de caràcter social i 
de represa de l’activitat econò-
mica a finançar amb la modifi-
cació de crèdits autoritzada pel 
Govern estatal.

Finalment, en la mesura 
que es produeixi l’execució 
del pressupost i, en especial, si 
es permet fer ús del superàvit 
per a despeses financerament 
sostenibles més enllà del 20% 
aprovat, es proposaran noves 

modificacions als pressupostos 
de 2020 per tal de recollir les 
noves línies d’actuació i donant 
de baixa les actuacions que per 
raons temporals no es podran 
dur a terme i que estaven pres-
supostades.

Amb anterioritat a l’estat 
d’alarma, i en resposta a la 
declaració de la Covid-19 com 
a pandèmia per part de l’OMS, 
es van dictar les primeres re-
solucions en relació amb els 
comportaments individuals so-
bre higiene i protecció, tant en 
l’àmbit laboral com en l’activitat 
ordinària.

A partir de la primera set-
mana de confinament les mà-
quines de neteja van incorporar 
productes higiènics per als car-

rers i es va reorganitzar el ser-
vei per tal de reforçar la tasca 
davant del CAP, farmàcies, es-
tabliments comercials, l’espai 
del mercat setmanal i els punts 

de recollida d’escombraries. A 
més, a partir del dia 14 d’abril 
es va doblar el torn de neteja i 
desinfecció amb la incorporació 
de tot el personal disponible.

L’escalada de contagis du-
rant la setmana del 9 de 
març, la suspensió d’ac-

tivitats, el tancament dels cen-
tres educatius i la declaració de 
l’estat d’alarma del dia 14 van 
marcar l’inici de la pitjor crisi 
sanitària que recorda el nostre 
país i, paral·lelament, el món 
sencer.

Tot plegat havia començat 
mesos abans amb alertes que 
ens arribaven des de la Xina i 
altres països asiàtics i, posteri-
orment, des d’Itàlia. Semblava 
prou lluny, però era infinita-
ment més a prop... tant que 
aquests mesos el coronavirus 
SARS-CoV-2 i la malaltia de la 
Covid-19 ha entrat a les nostres 
cases, ha emmalaltit els nos-

tres veïns i fins i tot s’ha endut 
amics i coneguts.

Sortosament l’àrea del 
Camp de Tarragona ha contin-
gut bé la pandèmia i no hem 
patit la seva pitjor cara, però 
cal que no ens confiem i que 

no abaixem la guàrdia. Ara més 
que mai, ens necessitem tots.

Des de l’Ajuntament de la 
Selva i els seus organismes de-
pendents s’ha treballat des del 
primer moment per tal d’ajudar 
les nostres veïnes i veïns, així 
com a les autoritats sanitàries, 
en tot el que sigui d’ajuda per 
tal de controlar la Covid-19 i 
superar tots els seus efectes, i 
no només en la nostra salut. És 
per això que la Junta de Govern 
Local es va constituir com a Co-
mitè d’Emergències municipal 
amb sessions inicials de tres 
cops per setmana on s’han de-
cidit aspectes tan determinants 
com assegurar la feina i el sou 
dels treballadors municipals, 
garantir els serveis essencials 
que ofereix el consistori i man-
tenir el funcionament de tots 
els òrgans bàsics.

Per tal d’assegurar el dia a 
dia dels acords municipals s’ha 
dotat a l’Ajuntament d’un equip 
per tal de mantenir reunions 
telemàtiques, s’han adaptat 
els sistemes de treball de di-
versos departaments per tal de 
fer possible el teletreball en la 

mesura que les pròpies tasques 
ho permeten i s’han reforçat els 
sistemes de comunicació (tele-
visió, ràdio, APP i xarxes soci-
als) per tal d’oferir la màxima 
informació disponible, sempre 
que l’hem tingut, tant en l’àmbit 
general com al nostre municipi.

El tancament dels centres 
d’ensenyament i, per tant, de 
les escoles bressol municipals, 
ha obligat a refer tota la seva 
gestió. Igualment, es van prepa-
rar diverses alternatives davant 
l’anunci de reprendre les clas-
ses escolars telemàticament a 
partir de Setmana Santa, primer 
amb un projecte per estendre 
les xarxes de wifi gratuïtes i 
posteriorment amb l’oferiment 
d’ordinadors portàtils i connec-
tivitat individual als alumnes 
que no comptessin amb equips 
propis.

Per altra banda, tant l’Esco-
la Idiomes com l’Escola de Mú-
sica han estat realitzant classes 
telemàticament des dels inicis 
de l’estat d’alarma, amb les 
adaptacions pròpies de la si-
tuació. D’acord amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya es va 

> El moment més 
preocupant de la crisi 
va ser la detecció de 
dos casos de Covid-19 
a la residència el Vilar, 
resolts tots dos de forma 
favorable

> Durant tota la crisi 
s’ha ofert suport a les 
persones més vulnerables, 
amb tasques d’atenció 
domiciliària en col·laboració 
amb Creu Roja

s
INFORMATIU LOCAL 

Ajuntament de la Selva del Camp salut
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Després de l’esllavissada 
que el passat mes d’octu-
bre la va deixar sepultada, 

l’àrea de Medi Ambient de l’Ajun-
tament de la Selva va decidir do-
nar una nova vida a la popular 
font dels Gossos que trobem al 
peu de l’antic camí de Mas Ripoll, 
a mig camí del Pont Alt. Les tas-
ques van començar amb la seva 
obertura de nou i amb la consoli-
dació del talús que la separa del 
camí del Rec, que passa just per 
sobre en el tram del torrent de 
l’Ordiet.

Un cop el terreny de la zona 
va quedar assegurat, es va des-
brossar per complet tota l’àrea i 
es va optar per recuperar l’entorn 
suprimint els contenidors per la 
recollida de residus urbans que 
hi havia en aquest punt, el qual 
es convertia sovint en un espai 
d’abocament sense control. En 
paral·lel, durant les setmanes de 
confinament, l’artesà local Flo-
renci Andreazini ha treballat en la 
recuperació de la imatge del gos 
que hi havia al brollador i que ha-
via estat tapiat, així com de l’en-

torn de pedra de la font.
El nou talús s’ha tractat amb 

un procés d’hidrosembra que ha 
d’ajudar a la seva consolidació 
i, per altra banda, s’ha tancat a 
l’accés per a vehicles a tota l’àrea 
que envolta l’espai amb la idea 
que es pugui utilitzar com a zona 
d’esbarjo sense riscos per als 
usuaris.

L’operació s’ha completat 
amb l’obertura d’un accés i unes 
escales des del camí del Rec 
que permet utilitzar aquest punt 
com a zona de descans per als 
excursionistes, així com amb la 
instal·lació de més bancs i també 
diverses taules que converteixen 
la font dels Gossos en una nova 
zona de pícnic.

Renascuda 
font dels Gossos

També s’han adquirit amb 
caràcter d’urgència diverses 
partides de material d’auto-
protecció per al personal de la 
brigada i el servei de vigilants, 
les quals s’afegeixen al material 
facilitat per diverses empreses 
locals (màscares, guants, gra-
notes, davantals, etc.) també 
per a la brigada, el personal del 
CAP i de la residència d’avis.

A partir d’aquestes inicia-

tives s’han obert també nous 
ponts de col·laboració amb di-
verses empreses locals, signant 
un acord per a la cessió gratuïta 
de material per la confecció de 
màscares amb la societat Berry, 
que va lliurar teixit no teixit per 
a la confecció de fins a 10.000 
mascaretes. La tasca la inicien 
un grup de voluntàries, però 
s’opta per contactar amb una 
altra empresa local amb l’ob-
jectiu de produir 7.000 masca-
retes per repartir-les entre totes 
les llars del municipi.

Un dels punts essencials 

durant tota la crisi ha estat 
l’atenció a les persones vulne-
rables. En aquest àmbit, s’han 
fet tasques d’atenció domicili-
ària, de compra de productes 
essencials o medicaments per 
a gent gran gràcies a la col-
laboració dels voluntaris de la 
Creu Roja. També es va articu-
lar una targeta moneder que 
inclou les ajudes periòdiques 
aprovades en col·laboració 

amb el Consell Comarcal i que 
ja estaven previstes.

El moment més preocupant 
de la crisi va ser la detecció de 
dos casos positius de Covid-19 
a la residència el Vilar el dia 
11 d’abril. Els dos residents no 
van presentar patologies greus, 
però es van activar tots els pro-
tocols d’emergència de forma 
immediata, com ara la sectorit-
zació del centre, l’aïllament dels 
avis i àvies, així com la contra-
ctació d’un servei de neteja i 
desinfecció especialitzat. Des-
prés de realitzar un seguiment 
permanent a tots els residents, 
a més de tests a tots ells i als 
treballadors i treballadores, la 
crisi es va donar per estabi-
litzada el dia 28, quan tots els 
interns i personal van donar ne-
gatiu de la malaltia.

També es va lliurar a la re-
sidència un ordinador portàtil 
amb connectivitat independent 
per tal de permetre a les famíli-
es realitzar videotrucades i tenir 
contacte amb els seus.

L’estat d’alarma i el fet 
que les persones grans siguin 
el principal vector de risc de 
la Covid-19 ha fet recomana-
ble suspendre l’homenatge a 
la Vellesa fins l’any 2021, però 
no ens ha deixat sense un pe-
tit concentrat de la festa ma-
jor d’estiu que es podrà seguir 
sense aglomeracions des de 
casa a través els mitjans de co-
municació municipals i tampoc 
va ser impediment per fer una 
emotiva celebració confinada 
de la Setmana Santa ni de Sant 
Jordi, quan es van repartir con-
tes als infants del municipi.

> La distribució de 
7.000 mascaretes 
confeccionades a la Selva 
entre totes les famílies 
del poble va marcar l’inici 
de la desescalada del 
confinament

INFORMATIU LOCAL 
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El lateral de la Riera entre 
el pas de la Verònica i el 
camí de la Trampa, con-

vertit des de fa uns anys en 
una zona de passeig i d’esbar-
jo, s’ha completat al llarg de les 
darreres setmanes amb diver-
sos elements nous que perme-
ten practicar exercici físic.

L’objectiu de la regidoria de 
Salut és que aquesta zona de 

la Riera no sigui només en un 
pulmó verd del poble sinó que 
es converteixi també en un nou 
espai de salut on poder practi-
car esport a l’aire lliure. Els nous 
elements són dissenys especí-
fics que permeten desenvolu-
par l’equilibri i el control i s’han 
distribuït seguint un circuit line-
al. De moment no es podran es-
trenar fins que la desescalada 

del confinament permeti obrir 
zones d’esbarjo amb elements 
compartits que requereixen 
contacte físic.

La regidoria de Salut preveu 
continuar ampliant aquest parc 
en el tram que queda entre el 
camí de la Trampa i el camí de 
les Eres i arribar a connectar-lo 
també amb les zones verdes 
del polígon i la Creu Coberta.

Un nou espai de salut a la Riera

m
medi ambient INFORMATIU LOCAL 
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> El brollador ha recuperat l’escultura 
del gos i l’espai s’ha convertit en una 
zona d’esbarjo i de pícnic amb accés 
des del camí el Rec
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El conjunt de les faça-
nes del mas de l’Hort 
d’Iglésies tornarà a 

lluir la seva millor cara molt 
aviat. L’equipament no rebia 
actuacions destacades d’en-

çà de la seva rehabilitació, el 
1995, quan es va preparar per 
acollir l’institut de secundària 
del municipi i, posteriorment, 
la biblioteca, l’arxiu, l’escola 
d’idiomes o els serveis de Jo-
ventut.

Les obres s’han dividit en 
dues grans fases. Una prime-
ra contempla l’arranjament 
d’alguns punts de la part 

més superficial de les faça-
nes que, a causa del pas del 
temps i l’impacte dels fenò-
mens meteorològics, s’havi-
en desgastat i corrien risc de 
despreniment. En aquest cas, 
s’aplicarà una nova capa de 
morter de calç que permetrà 
consolidar les zones afecta-
des.

El repintat de les façanes 
engloba la segona part del 
projecte, un cop finalitzi el 
seu sanejament. Es farà amb 
pigment sintètic, un material 
que s’adhereix fàcilment a la 
superfície, tot respectant els 
colors i les sanefes originals, 
que destacaran molt més del 
què els selvatans i selvatanes 
estan acostumats a veure-les 
actualment.

Són, en definitiva, unes 
tasques que requereixen 
una cura minuciosa per tal 
d’evitar danyar zones de l’es-
tructura general; no és d’es-
tranyar, doncs, que el termini 
d’execució s’allargui fins a 
mitjans d’aquest 2020.

L’empresa al capdavant 
del projecte és la selvata-
na RèCop, especialitzada en 
la restauració de patrimoni 
arquitectònic, amb un cost 
d’obra de poc més de 100.000 
euros, noranta mil dels quals 
han estat subvencionats per 
la Diputació de Tarragona.

Un dels principals atrac-
tius de l’edifici de l’Hort 
d’Iglésies són, precisament, 
les seves pintures; tant les 
interiors –amb representaci-
ons d’escenes de la mitolo-
gia clàssica que es combinen 

amb paisatges bucòlics i al-
legories al cristianisme– com 
les exteriors, integrades per 
murals que fan referència a 
l’art clàssic, amb columnes 
jòniques, els frontons o els 
frisos. L’Hort d’Iglésies és i ha 
estat una petita joia arquitec-
tònica al municipi i ara, amb 
aquestes actuacions, el mas 
bicentenari tornarà a recupe-
rar el seu esplendor original.

L’Hort d’Iglésies 
recupera el seu esplendor 

El pavelló esportiu de la 
Selva del Camp ha cele-
brat vint anys. Aprofitant 

els actes de la Festa Major de 
Sant Andreu de l’any passat, 
es va organitzar una gala que 
va servir per recordar les dues 
primeres dècades de vida 
d’una instal·lació convertida 
en imprescindible en el dia a 
dia de tots els selvatans i sel-
vatanes.

L’equipament es va gestar 
amb una doble idea: per una 
banda, convertir-se en un punt 
de trobada pels clubs esportius 
que fa dues dècades ja des-
puntaven al municipi i, per al-
tra, com un espai que el poble 
de la Selva es fes seu. Objec-
tius sobradament assolits: ac-
tualment, de fet, el pavelló bull 
amb l’activitat diària d’entitats 
com els clubs de bàsquet, rít-
mica, futbol sala i s’ha conver-
tit en amfitrió d’esdeveniments 

esportius d’alt nivell, sent la 
seu de l’esgrima als Jocs Medi-
terranis de Tarragona. A banda, 
les activitats dirigides i els es-
pais com el gimnàs o la piscina 
coberta són uns dels principals 
reclams pels seus socis.

El pavelló s’ha convertit en 
un punt de referència per l’ac-
tivitat esportiva, però també si 
parlem en clau cultural i d’oci. 
Durant els seus anys de vida, 
l’espai ha vist actuar-hi artistes 
de renom com Estopa, Antonio 
Orozco o Mägo de Oz.

La gala del 20è aniversa-

ri ben bé se’n va fer ressò, i 
també va mostrar el seu sincer 
agraïment a totes aquelles per-
sones que vetllen o han vetllat 

pel funcionament d’unes instal-
lacions que, vint anys després, 
encara segueixen sent tot un 
referent a la demarcació.

Vint anys del 
gran casal del poble

El taller reusenc d’imatge-
ria festiva Avall s’ha fet 
càrrec de la restauració 

de cinc de les figures dels pas-
sos de la Setmana Santa selva-
tana per tal que puguin recupe-
rar la imatge més fidel a la seva 
estètica original. Es tracta de 
la Mare de Déu de la Soledat, 
obra de l’artista reusenc Mo-
dest Gené; del grup escultòric 
del pas de la Flagel·lació, més 
conegut com “els Jueus”; i de la 
figura del Natzarè.

Totes són peces d’un elevat 

valor patrimonial i s’han esco-
llit perquè eren les que havien 
perdut de forma més evident 
les seves característiques pri-
migènies. Així, amb els anys, 
les figures del pas dels Jueus 
havien patit diverses fractures 
en braços i dits; mentre que la 
Soledat, una figura elaborada 
només amb cap i extremitats, 
havia perdut els seus colors, les 
llàgrimes de la cara o la consis-
tència dels braços.

En tots els casos s’ha bus-
cat recuperar també la policro-

mia original i suprimir els colors 
que s’hi havien afegit en anteri-
ors restauracions.

Les tasques de conserva-
ció s’han portat a terme amb 
la mirada posada en la capita-
litat de la Selva en el 10è Con-
grés de Confraries de Setmana 
Santa de Catalunya de 2021, i 
més encara tenint en compte 
la suspensió de les proces-
sons i dels actes tradicionals 
que s’ha hagut d’afrontar en-
guany a causa de la pandèmia 
del Covid-19.

La nova cara de la Setmana Santa

> El pavelló s’ha convertit en un pol 
essencial per l’activitat esportiva, però 
també en un punt de referència per la 
cultura i l’oci

> El mas no 
rebia cap 
actuació 
integral 
des de 
1995 i calia 
impedir 
que les 
patologies 
de les 
façanes 
afectessin 
els murs de 
l’edifici

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

p
INFORMATIU LOCAL 

Ajuntament de la Selva del Camp patrimoni



la Selva Municipal16 la Selva Municipal 17

e
INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Campcultura

c
Des del passat mes de no-

vembre de 2019, quan es 
va presentar la nova tem-

porada i els equips de l’entitat, el 
Club de Futbol la Selva es troba 
immers en la celebració del seu 
centenari, fruit de l’herència de 
l’antiga Unió Sportiva Selvatana.

En aquella ocasió, a més de 
l’acte habitual per donar a conèi-
xer el planter selvatà en totes les 
categories, la cerimònia va servir 
també per escoltar per primera 
vegada el nou himne que s’ha vol-
gut confeccionar coincidint amb 
el primer segle de vida del club. 
El tema que és un cant a la cons-
tància, la lluita i l’esforç del club 

roig-i-blanc.
La idea de confeccionar l’him-

ne va sorgir de les inquietuds de 
l’Arantxa Salvat i el Toni Ribes, ma-
res i pares de jugadors de l’entitat, 
que volien modernitzar l’anterior 
himne. Després de posar-se en 
contacte amb l’Escola Municipal 
de Música, Rubén Lorenzo, profes-
sor de piano i llenguatge musical 
del centre, va sumar-se al projecte 

i va assumir el repte de posar-hi 
música. De la lletra se’n va encar-
regar l’Arantxa Salvat, que va tras-
lladar sobre el paper un text que 
no només recull els sentiments 
que emanen del club, sinó també 

nombroses referències autòcto-
nes del poble

L’enregistrament de la peça 
es va fer a les aules de l’Escola 
de Música, amb l’ajuda de l’engi-
nyer de so Víctor Núñez i la col-
laboració dels mateixos autors, 
d’alumnes del centre i de jugadors 
del Club de Futbol la Selva als cors.

Els actes per celebrar el cen-
tenari havien de continuar durant 

tot el 2020 i s’havia previst un so-
par amb jugadors, socis i simpa-
titzants, però la pandèmia de la 
Covid-19 ha deixat els actes fes-
tius en suspens a l’espera de com 
avança la situació.

El club de futbol 
és centenari

Pujar el màxim de cops pos-
sibles fins a l’Ermita de Sant 
Pere en un termini de 24 

hores. Aquest és el repte que els 
joves esportistes selvatans Aleix 
Solé, Andreu Ayllón i Arnau Ollé es 
van plantejar a principis d’aquest 
2020 i que van convertir en proe-
sa després de sumar 31 ascensos 
i descensos seguits fins a l’ermita 
selvatana tot fent relleus.

El repte va suposar mantenir-
se desperts durant moltes hores 
i repetir el mateix recorregut una 
vegada i una altra travessant tot 
el poble, donat que el traçat de la 
prova arrencava al pavelló i finalit-
zava al Casal d’Entitats.

Per tal de poder executar 
l’activitat la tripleta d’atletes va 
comptar amb el suport i la lo-
gística que el club excursionista 

Arítjol, que va convertir el seu lo-
cal del Casal d’Entitats en centre 
d’operacions del repte, a més de 
ser punt d’avituallament i espai 
de descans entre els torns de 
cada corredor.

Després de l’èxit d’aquesta 
acció, els tres joves selvatans no 
descarten dur a terme nous rep-
tes que superin aquesta fita es-
portiva de 24 hores.

Trenta-una vegades Sant Pere

Han hagut de passar més 
de cinquanta anys, però 
finalment els Aplecs de 

Paretdelgada tenen escrita i im-
presa la seva història. Una histò-
ria que abraça des de finals dels 
anys cinquanta i fins al 1964, 
quan l’ermita selvatana va ser 
escenari de diversos aplecs sar-
danistes que, lluny de quedar-se 
en un simple fet anecdòtic en 
plena etapa franquista, van tenir 
transcendència en tot l’àmbit 
nacional i es van convertir en un 
espai on cultura acadèmica i po-
pular van confluir per fer un pols 

a la dictadura franquista. Quim 
Masdeu ha estat qui s’ha fet 
càrrec del treball amb el suport 
de l’entitat etnològica Carrutxa, 
que n’ha fet la publicació.

La presentació del llibre 
es va realitzar al Castell, amb 
la presència de Quim Masdeu 
acompanyat de Raquel Ferret, 
vicepresidenta de Carrutxa; Jor-
di Vinyals, alcalde de la Selva, i 
Rafael Català, editor i prologuis-
ta del llibre. 

En una primera part Masdeu 
situa en el lloc i en el temps els 
aplecs, emparats sota el pa-

raigua de l’església que no era 
partidària del règim, i com va ar-
ribar a congregar tanta gent, vin-
guda d’arreu de Catalunya i del 
País Valencià. El segon bloc del 
llibre fa crònica dels sis aplecs, 
amb fotografies de Xavier Car-
nicer i es destaquen alguns dels 

fets més cèlebres, com ara el tall 
del micròfon al cardenal Arriba y 
Castro quan pretenia celebrar 
la missa en castellà en el darrer 
aplec, les celebracions dels Con-
cursos Literaris o el floriment de 
les primeres mostres de la Nova 
Cançó.

Els Aplecs ja tenen 
la seva història

Els episodis amorosos de Ti-
rant Lo Blanc ja formen part 
fonamental de la trajectòria 

creativa del compositor selvatà 
Joan Magrané, i és que aquest és 
l’eix central de la primera òpera 
del compositor de casa nostra 
que s’ha estrenat al Gran Teatre 
del Liceu.

Entre el 13 i el 15 de febrer 
l’escenari del foyer, un espai de 
petit format per a noves propos-

tes creatives, va acollir els perso-
natges de la novel·la de Joanot 
Martorell, adaptats a partir del 
llibret de Marc Rosich i musicats 
per Magrané, tot reflectint el tri-
angle amorós entre Tirant, Car-
mesina i la tercera en discòrdia, 
una cantant que es desdobla 
entre Plaerdemavida i la Vídua 
Reposada.

Amb només tres actors i una 
orquestra de cambra de sis mú-

sics, el format té poc a veure amb 
les grans produccions operísti-
ques clàssiques, però sí treballa 
al màxim una altra essència de 
l’òpera: les relacions humanes i 
amoroses. Del muntatge se n’ha 
encarregat l’escultor català Jau-
me Plensa, i Magrané considera 
que el projecte és tota una “ex-
periència artística” de caràcter 
modern i teatral que no oblida la 
seva admirada tradició medieval.

Magrané, Tirant i Carmesina
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> L’entitat va encetar 
les celebracions amb la 
presentació d’un nou himne 
a iniciativa de diverses 
mares i pares de jugadors

> Quim Masdeu relata com 
els Aplecs de Paretdelgada 
van ser un element clau 
en el moviment cultural i 
reivindicatiu català

esports
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GRUP MUNICIPAL 
D’ERC-AM

Oriol Junqueras
Centre Penitenciari de Lledoners

Benvolgut Oriol,
Cap pandèmia ens pot fer oblidar 

les persones que patiu injustícia. A to-
tes i tots els que esteu confinats, des 
de molt abans de la crisi de la Covid, 
a les presons o a l’exili. El temps no 
ho cura tot, i les situacions de manca 
de llibertat, quan es prolonguen sense 
sentit, ajuden a reafirmar-nos, més i 
més, en la vostra defensa.

El grup municipal, la gent d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya de la Selva 
del Camp, mantenim el nostre compro-
mís intacte i ferm amb vosaltres. 

A la Selva, l’independentisme d’es-
querres està present a l’Ajuntament 
des de l’any 1995, i des del 2011 al 
govern municipal. Sempre disposats 
a assumir responsabilitats, hem optat 
en cada moment per fer allò que hem 
considerat millor pel nostre poble i pel 
nostre país. 

Estem en un moment històric, d’una 
complexitat enorme, i en els mesos vi-
nents s’hauria de fixar un calendari per 
tornar a donar la veu al poble, i que sigui 
el poble que decideixi el futur govern de 
Catalunya. 

Tant de bo poguessis ser tu qui en-
capçalés l’alternativa republicana d’es-
querres, i tant de bo poguessis ser tu 
qui liderés el pròxim govern de Catalu-
nya. Malgrat tot, el partit que tu presi-
deixes, el nostre partit, té alternatives 
de primer nivell, persones valentes i 
preparades, amb capacitat demostrada 
de bon govern.

Per això és tan important continuar 
lluitant per la teva llibertat, per la teva, 
i per la de totes i tots els que patiu la 
revenja d’un estat massa predisposat 
a l’autoritarisme. El poble de Catalunya 
ha de tenir dret a manifestar-se lliu-
rement a les urnes i poder decidir les 
persones que l’han de representar. La 
presó i l’exili no haurien de condicionar 
l’exercici d’aquest dret tan essencial i 
bàsic. 

Per fer-ho possible, cal continuar 
treballant des de tots els nivells, i molt 
especialment des de l’àmbit municipal, 
des de tots els pobles i ciutats. Amb les 
dones i homes d’ERC de la Selva ja hi 
pots comptar. 

Catalunya serà republicana i d’es-
querres, i tu, Oriol, hauràs contribuït 
com ningú a fer-ho possible.

GRUP MUNICIPAL 
DE CUP-AMUNT

Un any des que la CUP hem entrat a 
l’Ajuntament i primera vegada que sor-
tim a la revista municipal. Això, és un 
mirall de la dinàmica que ens hi hem 
trobat. A grans trets, però, fem una 
valoració positiva d’aquest any. Per a 
nosaltres era tot un repte endinsar-nos 
a la institució i ara comptem amb l’ex-
periència i l’escalf de moltes. 

Des del primer dia, hem apostat per 
una oposició propositiva. Però no ens 
donen marge per treballar d’aquesta 
manera. Ens trobem davant un govern 
reticent, que no només vota sistemàti-
cament en contra les mocions sinó que, 
no té en compte l’oposició per a res. En 
realitat, la menyspreen, com si no es 
tractés d’una funció imprescindible per 
garantir uns mínims democràtics.

Les actuacions les coneixem a 
la vegada que les veïnes a través de 
Canal Camp i les actes de les juntes 
de govern, no ens han arribat amb 
celeritat fins aquest maig. El context 
actual de crisi agreujada per la CO-
VID-19 tampoc ha servit per obrir més 
el consistori. Remarquem que des de 
l’inici del confinament ens hem posat 
a disposició del govern. Hem demanat 
reunions que mai s’han dut a terme i 
hem enviat correus que no s’han arri-
bat a contestar.

Nosaltres estem més convençudes 
que mai; hi hem de ser cada vegada 
més fortes.
• Per millorar la transparència i la par-

ticipació. Cap a la oposició i cap a les 
veïnes. Hem treballat un reglament 
de participació però el govern no és 
gens valent. 

• Per uns mitjans de comunicació pú-
blics. De totes i per a totes.

• Pel territori i el futur del poble. Aturem 
les obres de la carretera d’Almoster i 
millorem el traçat actual.

• Per les declaracions institucionals. Que 
no poden quedar en paper mullat, com 
el feminisme i l’ecologisme. 

A banda d’allò centrat en la insti-
tució, seguirem destinant els màxims 
esforços abocant-nos al carrer. La crisi 
agreujada per la COVID-19 només ha 
començat. Des del municipi no hi haurà 
mesures valentes per posar al centre 
les veïnes,  i els governs autonòmics i 
l’Estat Espanyol volen que la crisi les pa-
guem les de sempre. Caldrà carrer, car-
rer i més carrer. Organitzem-nos perquè 
aquesta crisi la paguin els rics, perquè 
#QueNoEnsRobinLaVida!

GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC-JPS-CP

L’ànima indestructible de la Selva

Sempre he pensat que l’ànima selvatana és 
indestructible. Ho he explicat diverses oca-
sions fora vila, la Selva és com una roca, de 
vegades pot semblar que la roca queda sub-
mergida per un tsunami (com ha passat ara 
amb la crisi del coronavirus). Però, finalment, 
la roca sempre torna a emergir. Triomfant. Im-
batible.

I això que la crisi que estem patint és 
realment històrica, excepcional, d’aquelles 
que t’obliguen a posar-te davant del mirall i 
donar el millor de tu mateix. I un cop més ho 
heu tornat a fer. Vull, en primer terme, ma-
nifestar les nostres sinceres condolences a 
tots aquells a qui el virus us hagi colpit, per 
la pèrdua d’algun familiar o un amic. Així ma-
teix, crec que és just també posar en relleu 
l’esforç i la bona feina que han fet els serveis 
municipals i els serveis essencials a l’hora de 
fer front al repte de mantenir tots els serveis 
bàsics i necessitats materials de la població 
coberts en tot moment. El poble ha superat la 
prova i amb nota.

La responsabilitat d’aquells que estem a 
l’Ajuntament és dir sempre la veritat i no ocul-
tar la gravetat del moment. Un cop superat, 
sembla, el pitjor de la pandèmia en l’àmbit 
sanitari ara toca entomar les conseqüències 
socials i econòmiques del confinament que 
ha estat necessari per salvar vides. Des del 
consistori seguirem treballant per aconseguir 
que tots i cadascun dels selvatans i selvata-
nes notin l’escalfor del seu Ajuntament i que 
ningú quedi abandonat a la seva dissort, sen-
se tenir garantides les condicions de vida que 
necessiten per al seu benestar.

Dit això, els temps de crisi també són una 
oportunitat per reorientar-se, rectificar allò 
que s’ha fet malament i impulsar la senda del 
progrés i benestar amb més força. Hem de 
sumar tots junts, sense distincions, per deixar 
enrere la crisi com més aviat millor. I això vol 
dir a parer nostre obviar les desqualificacions 
i les crítiques destructives. Cap malalt es re-
cuperarà amb insults. Cap aturat trobarà feina 
amb polèmiques. La convicció que ha guiat –i 
seguirà fent-ho- a l’Ajuntament de la Selva és 
impulsar tot allò que sigui útil a peu de carrer 
per ajudar als selvatans i selvatanes. Quan 
funciona es persevera en la mesura, quan ha 
calgut rectificar alguna cosa no s’ha dubtat a 
fer-ho.

El poble de la Selva no tan sols està en 
peu sinó que és més sòlid que mai. Ho és 
gràcies també al nostre esperit que eludeix 
la polèmica, cerca la unitat de tot el poble i 
sap escoltar. Deixeu-me, en conseqüència, re-
tre homenatge al gran esforç que heu fet tots 
vosaltres en aquests darrers mesos en què la 
vida ens ha posat a prova.

Som selvatans i selvatanes, fills i filles 
d’una tradició ancestral d’amor per la llibertat 
i de superació de tots els sostres que la histò-
ria ha volgut imposar-nos. El vostre exemple 
és inspirador.

Josep Masdeu Isern

GRUP MUNICIPAL 
DE JUNTS

 
Ara fa poc més d’un any que JUNTS PER 
LA SELVA va guanyar les eleccions muni-
cipals. Com a força més votada de la Sel-
va, ens pertocava posar-nos en contacte 
amb els altres de grups del consistori per 
intentar formar govern. La nostra prioritat 
era la d’assolir un pacte entre els grups 
independentistes que permetés el canvi 
de govern. Però com és sabut, la CUP va 
al·ludir responsabilitats i ERC va reeditar el 
pacte amb el PSC, sobreposant interessos 
personals a la voluntat de la majoria de la 
Selva. I ho va fer menystenint l’excepcional 
context polític i social, actual i dels darrers 
anys. Ni la repressió de l’estat, ni el fet de 
tenir presos polítics i exiliats, ni la supres-
sió dels drets i llibertats, han estat motius 
suficients per evitar l’acord de govern amb 
un partit que va votar a favor de l’aplicació 
del 155.

En aquests primers mesos de govern 
ja s’ha pogut confirmar que tenim un go-
vern continuista, amb un pacte calcat a 
l’anterior. Així doncs, l’actual govern (PSC-
ERC) ha prioritzat: 
- Assegurar-se “la cadira” i uns bons in-

gressos econòmics, augmentant les se-
ves retribucions.

- Contractar ”a dit” algunes persones, fet 
que sembla més un pagament de favors 
prestats que una altra cosa.

- Implantar uns criteris prepotents amb 
contundència per a restringir la llibertat 
d’expressió, fent retirar de l’espai públic 
llaços, pancartes i cartells, o directa-
ment prohibint la celebració d’actes en 
llocs demanats; o no emetre reportat-
ges gravats per Canal Camp (un acte de 
JUNTS PER LA SELVA). L’últim exemple el 
trobem en el fet de prohibir la participa-
ció de manera efectiva de la majoria de 
regidors en el Ple del mes de maig.

- Mantenir una poc efectiva i qüestionable 
política de benestar social, amb escas-
ses iniciatives i fent palès un cop més, el 
desconeixement de la realitat selvatana.

Últimament a més, hem pogut com-
provar que la seva gestió de la crisi del Co-
ronavirus ha estat molt deficient, arribant 
tard i malament, anant sempre a remolc 
dels esdeveniments en les mesures que 
calia aplicar. Ha fet cas omís a les nostres 
propostes socials i econòmiques, retar-
dant-ne la seva aplicació. Cal recordar que 
la nostra àrea de salut a finals d’abril era la 
que tenia més casos sospitosos de la Co-
marca (31,8 x mil habitants).

El nostre grup municipal seguirà lide-
rant una oposició constructiva, fiscalitzant 
i controlant les accions d’un govern con-
tinuista i que té una manera de fer tan 
qüestionable i sovint cínica. I ho farem 
impulsant propostes que ajudin a millorar 
el benestar de les persones de la Selva i 
amb plena seguretat que sempre estarem 
al servei de tots els selvatans i selvatanes.

Poc menys de dos mesos. Aquest és 
el termini mitjà en el qual la Selva 
tramita una llicència d’obres, ja 

sigui per dur a terme reformes a casa o 
per urbanitzar un solar, comptant des del 
moment en què un particular o empresa 
s’adreça a l’Ajuntament fins que es dóna 
llum verda. Aquest temps es troba molt 
per sota de la mitjana de Catalunya, situ-
ada en els 5,6 mesos, segons revela un 
estudi del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya.

La mostra, realitzada durant el mes 
de novembre de 2019 recull dades de 50 
municipis de la demarcació i hi van pren-
dre part 179 arquitectes. La Selva lidera 
el rànquing per davant de Vila-seca, amb 
2,1 mesos, de Reus, amb tres mesos, i de 
Riudoms. En l’extrem oposat de la llista hi 
trobem poblacions com El Vendrell, amb 
gairebé un any d’espera, Tarragona, amb 
set mesos per expedient, o Mont-roig del 
Camp, amb 6,3.

L’enquesta també recull informació 
sobre la dificultat i les interaccions en 
l’obtenció de les llicències d’obres en 
diferents municipis catalans, així com el 
grau de satisfacció dels sol·licitants amb 
l’administració. En aquest sentit mentre 
que a les comarques tarragonines gaire-

bé la majoria de poblacions no passen del 
tall de l’aprovat, la Selva assoleix un 7,1, 
al costat de Reus, Calafell o Vinyols i els 
Arcs, que sumen també una mitjana que 
s’apropa al 7.

El reglament d’obres, activitats i ser-
veis dels ens locals diu, en el seu article 
81.1, que “les llicències d’obres s’han de 
resoldre en un termini de dos mesos”, de 
manera que els serveis d’urbanisme sel-
vatans serien els únics que se cenyirien 
a les exigències legals de l’Administració.

Per altra banda, cal explicar que el 
còmput de temps de concessió del per-
mís queda en suspens quan els consisto-
ris reclamen que s’esmenin deficiències. 
Precisament, pel que fa a les esmenes, un 
55,6 per cent dels agents enquestats a la 
província considera que el nombre d’es-
menes que es demanen des de la Selva 
són les adequades, mentre que en la ma-
joria de la resta de consistoris es consi-
dera que les esmenes són “excessives”.

Líders en 
la gestió de 
llicències 
d’obres
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a
> El Col·legi 
d’Arquitectes 
de Catalunya 
indica que 
la Selva és 
capdavanter 
en la tramitació 
de permisos 
i en grau de 
satisfacció



Henry Becque

La llibertat i la salut són similars: 
el seu veritable valor es reconeix 

quan ens manca.

A tot el personal sanitari, cossos de seguretat i emergències, 
voluntaris, professionals essencials i a tothom que ha aportat 

i aporta el seu granet de sorra per tirar endavant.

Gràcies!


