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D’esquerres, republicà i independentista.

Ja ha passat un any del nou govern municipal i és per 
això que no puc evitar recordar la meva primera inter-
venció com alcalde en aquell ple de constitució del 13 de 
juny de 2015. Vaig parlar del que suposen els canvis com 
a noves possibilitats de millora i de progrés, d’avançar 
en la justícia social i en la igualtat d’oportunitats, de 
compromís en el treball del dia a dia, de força i deter-
minació. Tot això ho manifestava de tot cor, satisfet i 
molt il·lusionat davant la responsabilitat que en aque-
lla data vaig - o millor dit - vam assumir tots el que 
formem part de l’actual govern municipal. El missatge 
continua vigent i no ens faran renunciar a res.

Vull aprofitar per agrair totes les mostres de suport 
que hem anat rebent durant aquest primer any de 
mandat. Sense deixar-me ningú, vull agrair la col-
laboració de persones que, tant en l’àmbit personal 
o com a representants d’entitats i associacions de la 
Selva, ens han ajudat en la gestió pública dels nos-
tres recursos, que han compartit les seves inquietuds i 
ens han aportat projectes, propostes i idees. I com no, 
també cal fer un reconeixement ben merescut a tot el 
personal que fa possible el funcionament de tots els 
serveis municipals. Sense la seva feina diària la Selva 
no podria continuar activa i decididament endavant.

Respecte a tota la feina feta des de les diverses àrees 
de govern -el treball intern per organitzar una ad-
ministració local més efectiva i moderna, l’atenció 
que constantment hem intentat mantenir amb tots 
aquells veïns i veïnes que s’han acostat a l’Ajunta-
ment amb qüestions personals i diverses- vull desta-
car que res d’això hagués estat possible si els regidors i 
regidores que conformem aquesta majoria de govern 
no haguéssim estat capaços de formar i constituir un 
veritable equip en poc temps. Es tracta d’un grup co-
ordinat i unit, amb objectius compartits i capacitats 
per superar austeritats anteriors, selectives i injustes, 
tot treballant plegats per fer avançar la Selva.

Amb aquesta revista, que des de l’Ajuntament hem 
editat pels selvatans i selvatanes, volem fer arribar 
un missatge positiu, d’optimisme i de confiança. Per-
seguim un futur millor per al nostre poble i per a tota 
la nostra gent. Ho hem de fer junts i junts ho farem. 

Benvinguts a la nova “La Selva Municipal”.

el consistori
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L’abandonament de les fin-
ques agrícoles és un dels 
problemes als quals s’en-

fronten actualment els pagesos 
d’arreu del territori. Justament 
per frenar aquest efecte, a la 
Selva del Camp s’ha posat en 
marxa per primer cop una ini-
ciativa que promou l’intercanvi 
de contactes entre pagesos 
que ofereixen i demanden ter-
renys per cultivar. És així com 
ha nascut la Borsa de Terres, un 
projecte on conflueixen diver-

ses entitats i organismes amb 
un objectiu comú. 

El projecte es basa en dues 
reivindicacions; la dels propi-
etaris de finques que s’estan 
abandonant progressivament 
i la d’aquells pagesos que 
busquen un tros de terra per 
conrear, però que no tenen 
cap propietat per dur a terme 
aquesta activitat. La figura me-
diadora entre totes les parts és 
el consistori local. Jordi Vinyals, 
alcalde i regidor d’Agricultura, 

dóna veu al projecte i explica 
que, per garantir resultats, és 
necessari que els propietaris 
de les finques en risc d’abando-
nament confiïn en aquest pla. 
La iniciativa ha agafat forma ar-
ran dels esforços de la regidoria 
d’Agricultura de l’Ajuntament 
de la Selva del Camp, Unió de 
Pagesos i les cooperatives lo-
cals, Coselva i l’Avellanera. Tots 
aquests impulsors de la Borsa 
de Terres assenyalen que és 
important que totes les parts 

La Borsa 
de Terres Ermes 
arrela a la Selva del Camp
La iniciativa servirà per enfortir el sector primari 
a la demarcació

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp iniciatives
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del sector estiguin implicades 
en aquest projecte.

L’esperança rau en la pos-
sibilitat que ofereix la mesura 
per incentivar el sector primari 
al poble. Sobretot, un dels ob-
jectius que s’amaguen darrere 
de la borsa és acostar la page-
sia al sector més jove per tal 
de propiciar-ne el relleu gene-
racional. Unió de Pagesos i les 
cooperatives locals veuen amb 
bons ulls aquesta iniciativa im-
pulsada des de l’Ajuntament i 

que tot just comença a arrelar 
a la Selva. 

Per formar part de la borsa 
de terres, totes aquelles per-
sones que hi estiguin interes-
sades han d’omplir un formu-
lari en el qual es demanen les 
dades bàsiques de cada perfil. 
Així, es requereix informació 
sobre les finques agrícoles 
i els participants han de fer 
constar per escrit quin tipus 
de terreny busquen. Al pro-
jecte s’hi podran adherir totes 

aquelles persones d’arreu del 
territori que vulguin cultivar 
o bé que tinguin terres que 
s’incloguin dins del terme mu-
nicipal de la Selva del Camp. 
El Camp de Tarragona compta 

amb altres projectes similars 
a la iniciativa de la Selva del 
Camp, tals com el banc de 
terres del Montsant o la inicia-
tiva privada de la Unió Agrària 
de Reus.

> Millorar la qualitat 
del territori mitjançant 
l’ocupació

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

Per tal de conèixer quins mecanismes po-
den contribuir en el procés del relleu gene-
racional, més de 60 assistents es van reu-
nir a la jornada tècnica: “Ocupació laboral 
i recuperació de terres ermes”, que es va 
dur a terme el dimarts 19 d’abril al Castell 
del Paborde. Durant la jornada, el director 
dels Serveis Territorials d’Agricultura a Tar-
ragona, Àngel Xifré, va deixar clara la seva 
aposta per la recuperació de les terres er-
mes i va apuntar que “és necessari trobar 
solucions”. Actualment, el departament 
ofereix diferent tipus d’ajudes i subvenci-
ons, sobretot per a la gent jove que es vol 
incorporar a l’agricultura.

Agricultura aposta per la 
recuperació de les terres 
ermes
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Les ciutats representen 
l’evolució de la societat. 
La Selva del Camp amb 

5.632 habitants (dades 2016) 
s’esforça per convertir els es-
pais urbans en entorns efici-
ents i sostenibles. La informa-
ció de la vila que gira entorn 
de l’activitat que generen les 
diferents temàtiques ha con-
tribuït a la creació d’un nou 
model de tecnologies de la 
informació. Una forma eficient 
de la societat en xarxa i de les 

dades digitalitzades.
La transparència de la 

gestió pública i la participació 
ciutadana són bàsiques per 
esdevenir una “ciutat intel-
ligent”. La voluntat és conver-
tir la Selva en un espai soste-
nible, innovador i eficient que 
pren al ciutadà com l’eix ver-
tebrador del canvi així com el 
beneficiari del nou paradigma 
urbà. El model de les smart 
cities és una aposta clara per 
la millora de l’habitabilitat del 

municipi, basant-se en una 
gestió més eficient i sosteni-
ble.

Des de mitjans de gener, 
els equipaments municipals 
habilitats com són l’Ajunta-
ment, l’Hort d’Iglésies, el Pa-
velló d’Esports, el Pavelló Mu-
nicipal, la Sala Santa Llúcia i el 
Castell del Paborde ofereixen 
als seus usuaris la possibilitat 
de connectar-se a internet. La 
iniciativa de la regidoria d’In-
novació i Noves Tecnologies 
té per objectiu posar a dispo-
sició dels vilatans i vilatanes el 
servei de tecnologia 2.0.

> Xarxa 
wifi pública 
d’accés 
gratuït

La informació a mà 
i a temps real
Tota l’actualitat a tan sols un click des del mòbil

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp
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El model a seguir ten-
deix cada vegada més al de 
les smart cities. Un fet que 
comporta que estiguem tots 
cada vegada més en un món 
més connectat i doni l’opor-
tunitat de conèixer la infor-
mació a temps real. La instal-
lació de la xarxa wifi pública 
ha tingut un cost de 7500 
euros i ha servit per unificar 
els edificis municipals. El ti-
pus de connexió WIMAX de 
25 MB permet la connexió 

simultània de diversos usua-
ris. Per accedir al servei no-
més es requereix tenir usuari 
d’una xarxa social o bé cor-
reu electrònic.

Un altre projecte de tec-
nologia 2.0 és la nova aplica-
ció mòbil que donarà accés a 

tota la informació de la vila a 
temps real. A partir d’ara, el 
municipi estarà més connec-
tat i millor comunicat. APP la 
Selva és una aposta per apro-
par de la forma més còmoda, 
interactiva i ràpida tota l’ac-
tivitat de la Selva. A través 
de les diferents categories, 
dades pràctiques i fotogra-
fies, es podrà consultar tota 
l’oferta turística, l’actualitat 
informativa de Canal Camp i 
l’espai de participació ciuta-

dana des d’on es podran en-
viar suggeriments. L’aplicació 
també disposarà de mapes 
amb geolocalització, molt útil 
per dissenyar qualsevol ruta 
a mida. L’eina actua com a 
plataforma que unifica tota la 
informació i permetrà consul-
tar-la a temps real. Una inno-
vació tecnològica que gesti-
ona els recursos informatius 
i interactua amb els gestors 
i ciutadans a través dels dis-
positius mòbils.

> Cada dia més a prop 
de les smart cities

> APP 
la Selva

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp
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El creixement de la 
Selva del Camp con-
tinua amb un aparca-

ment d’autocaravanes. Amb 
aquesta iniciativa, els cara-
vanistes aviat podran gaudir 
del municipi i del seu entorn 
fent excursions, visites guia-
des i comprant als comerços 
locals.

L’espai, ubicat a l’entra-
da del poble, es convertirà 
en una zona habilitada que 
comptarà amb 10 places iti-
nerants d’aparcament gra-
tuït amb una estada màxima 
de 72 hores. També dispo-
sarà d’un servei de recolli-
da d’aigües grises, servei 
d’aigua potable i punts de 
recàrrega de bateries. El pro-
jecte veurà la llum gràcies al 
finançament del Consell Co-
marcal del Baix Camp.

L’autocaravana promou 
un tipus de turisme que 
permet gaudir del “viure vi-
atjant”, així com de les va-
cances, en plena llibertat i 
autonomia. És per tant un 
mitjà de transport que es 
transforma en un autèntic 
estil de vida que dóna la pos-

sibilitat d’esquivar el turisme 
de masses i endinsar-se en 
cada entorn, coneixent la na-
tura dels pobles. Actualment, 
el turisme d’autocaravana 
viu una dinàmica de creixe-
ment a tota Europa i a la ve-
gada guanya en popularitat i 
adeptes al nostre país.

> La construcció de la 
infraestructura és una 
aposta pel futur turístic 
del poble

> L’aparcament turístic 
ofereix flexibilitat

La Selva s’enganxa 
al turisme d’autocaravanes
La vila inverteix en la capacitat d’atraure 
un nou perfil de visitants

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp
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Cuidar l’arbrat del mu-
nicipi és garantia d’un 
futur mediambiental 

sa. A la Selva del Camp s’ha 
volgut fomentar la cura del 
conjunt d’espais verds del 
municipi amb una sèrie d’ac-
tuacions que s’han dut a ter-
me en els darrers mesos. Així 
doncs, el consistori ha inver-
tit esforços humans i mate-
rials en aquest àmbit, espe-
cialment en la replantació 
d’arbres. Les actuacions les 
han dutes a terme la brigada 
municipal en diferents punts 
de la població, com és el cas 
de la Muralla de Sant Rafael, 

del passeig Josep Cristià i del 
carrer Gandhi, entre d’altres. 
A banda d’aquestes accions, 
per fomentar la conscien-
ciació per mantenir el medi 
ambient, un any més s’ha 
celebrat la Festa de l’Arbre. 
Aquest esdeveniment obert 
a tota la població s’ha cele-
brat a principis de la prima-
vera d’enguany, en un acte 
en què sobretot s’han plan-
tat alzines, roures i freixes. 
Una festa arrelada al con-
junt de la població selvatana 
i que any rere any guanya 
adeptes i implicades amb el 
medi ambient.

Amb l’objectiu de pro-
moure la identificació 
dels gossos mitjançant 

un xip, des del passat mes de 
març el municipi disposa d’un 
nou servei per localitzar el pro-
pietari dels animals perduts i 
degudament censats. 

El lector de xips caní dóna 
accés a la base de dades ANI-
COM de la Generalitat. És així 
com els agents municipals 
llegeixen el codi del microxip 
implantat en l’animal i poden 
conèixer les dades personals 
associades. D’aquesta manera, 
el gos es retorna al propietari 
sense necessitat d’enviar-lo a 
la protectora. La iniciativa servi-
rà per potenciar una conducta 
cívica i responsable envers els 
animals i els seus propietaris, 
mantenint alhora la via pública 
neta. 

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

La consciència mediambiental 
floreix a la vila

Identificació dels gossos
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Malgrat ser un camí 
asfaltat, el tram que 
uneix la Selva del 

Camp amb Almoster és un 
maldecap pels seus usua-
ris. La via, especialment es-
treta en alguns revolts que 
dificulten la visibilitat i amb 
risc d’inundació en d’altres, 
ha motivat que finalment la 
Diputació hagi aprovat una 
partida pressupostària d’un 
total de 3,8 milions d’euros 
per arranjar els prop de qua-

tre quilòmetres de la carrete-
ra T-3231.Cal tenir en compte 
que tot i les característiques 
del camí, aquesta via registra 

un trànsit molt elevat i és la 
referència pels veïns tant de 
la Selva com d’Almoster per 
anar entre aquestes dues 

> L’obra és necessària 
per millorar les 
connexions entre els dos 
termes municipals

El projecte de millora de la 
carretera que uneix la Selva 
del Camp amb Almoster 
segueix endavant

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp projectes
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poblacions, i que també co-
munica en el seu darrer tram 
amb Castellvell. Una afluèn-
cia elevada de vehicles que 
respon a la centralitat de 
serveis que ofereix la Selva, 
tant pels seus centres edu-
catius com les instal·lacions 
esportives i de salut. 

Jordi Vinyals, alcalde de 
la Selva del Camp, i Àngel 
Xifré, alcalde d’Almoster, se-
gueixen amb els contactes 
davant d’aquests treballs per 
tal que el projecte de la via 
segueixi prenent forma. El 
traçat actual de la carretera 
es mantindrà en la seva ma-
joria, malgrat que es preveu 
que les obres afectin deter-
minades finques agrícoles. 
Per concretar quines són 
les partides afectades, la Di-
putació de Tarragona durà a 
terme les corresponents tas-
ques de topografia.

Va ser en la darrera ses-
sió plenària de la Diputació, 
aprofitant el pes destacat 
que tenen els representants 
de la Selva en aquest orga-
nisme, que es va aprovar 
una modificació de crèdit 
per arranjar aquesta via. El 
calendari amb què treballa la 
Diputació és tenir enllestida 
la redacció del projecte en 
menys d’un any: des de la 
fase d’expropiacions fins a 
la licitació de l’obra. Un cop 
redactat el projecte i ja amb 
el cost total de l’obra sobre 
la taula, la nova carretera 
hauria de ser una realitat en 
un termini de quatre a cinc 
anys.

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

> La Diputació 
de Tarragona 
destinarà un 
total de 3,8 
milions d’euros 
en el projecte
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Recuperar la memòria 
històrica d’un municipi 
és sinònim de tenir cura 

dels espais naturals i patrimo-
nials de la població. Basant-se 
en aquesta línia de treball, des 
del consistori selvatà s’ha optat 
per recuperar l’antic Camí del 
Rec, un senderó utilitzat per ca-
nalitzar l’aigua fins al poble i als 
molins fariners, des de la Font 
Major fins als dipòsits. Als anys 
vuitanta, aquest espai va que-
dar en desús, a causa del mini-

transvassament de l’Ebre que 
va abastir als pobles de la de-
marcació. Així, el camí va deixar 
de ser necessari i, per tant, no 
es va utilitzar més per part dels 
selvatans. Gràcies a les tasques 
de recuperació realitzades s’ha 
descobert que al sender s’hi 
amagaven alguns elements 
arquitectònics, un dels quals, 
l’anomenat pont del torrent 
de l’Ordiet, a un quilòmetre 
i mig de la Selva, que estava 
completament tapat i del qual 
se’n tenia escàs coneixement. 
D’aquesta manera, la denomi-
nada com la ‘Ruta del Rec de 
la Vila’, de dos quilòmetres de 
distància, torna a ser practica-
ble. Concretament les tasques 
s’han realitzat en una superfície 
de 4.500 metres quadrats.

Per fer possible la recupe-
ració, la Diputació de Tarragona 
ha finançat els treballs amb 
una partida econòmica dotada 
amb 50.000 euros, mentre que 
l’Obra Social la Caixa també ha 
invertit 45.000 euros. Ambdues 
entitats s’han unit en el marc 
en el marc del conveni de Re-
cuperació d’Espais Naturals de 
la demarcació. Diferents mem-
bres de l’Associació Aurora, 
acompanyats per oficials, s’han 
encarregat de dur a terme les 
tasques plantejades, com són 
desbrossar, refaldar els arbres 

o anivellar clots. L’Aurora és 
una entitat social que busca 
inserir social i laboralment per-
sones amb capacitats diverses 
i donar suport a les seves fa-
mílies. L’entitat treballa sovint 
amb tasques forestals, ja que 
de cara a la rehabilitació i com 
a teràpia resulta molt útil pels 
usuaris. A més, reforça l’auto-
estima dels treballadors, que 
valoren la seva feina i els refer-
ma com a individus molt vàlids.

Per donar a conèixer aquest 
espai a la vila, durant aquest 
any s’han dut a terme diferents 
activitats adreçades a tots els 
públics. És el cas de les rutes 
que es van realitzar al mes de 
novembre, emmarcades en les 
Jornades Europees i que van 
aplegar a una vuitantena de 
persones, guiades pel Centre 
d’Estudis Selvatans (CES). 

D’altra banda, les autoritats 
municipals i supramunicipals 
han visitat la zona durant el 
passat mes d’abril. Així doncs, 
l’alcalde de la Selva del Camp, 
Jordi Vinyals, la diputada de 
Medi Ambient, Enginyeria Mu-
nicipal i Territori de la Diputa-
ció de Tarragona, Immaculada 
Costa i el director de l’Asso-
ciació l’Aurora, Jaume Santos, 
han fet una primera valoració 
positiva de l’estat actual del 
Camí del Rec.

El Camí del Rec 
recupera la seva 
història

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp
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Un estendard de fons 
blau atzur amb l’es-
cut de la vila en blanc 

al centre, format per una al-
zina encapçalada per dos 
ocells i la “T” de tau. Aquest 
és el disseny de la bandera 
que representa des del pas-
sat mes d’octubre a la Selva 
del Camp. El consistori va 
engegar el procés el 2013 i 
va ser durant el cap de set-
mana de la Fira 2015 en el 
qual els vilatans van esco-
llir entre les tres propostes. 
L’opció guanyadora es va 
imposar amb un 65% dels 

vots, 355 en total. Seguida 
de lluny per les dues altres 
propostes que compartien 
disseny, amb la diferència 
que també hi integraven la 
creu de Sant Jordi. 

L’heràldica, amb l’arbre 
i els moixons que fan refe-
rència al món vegetal i ani-
mal de la Selva i la “T” de tau 
o de Santa Tecla, testimonia 
el domini de Tarragona arran 
de la Carta de Població ator-
gada a la Selva per l’Arque-
bisbe Hub de Cervelló l’any 
1165. Coincidint amb el 850è 
aniversari de la Carta de Po-

blació, era el moment idoni 
per crear la bandera pròpia. 
La primera referència do-
cumentada que es té de la 
bandera de la vila data del 
5 d’agost de 1543, data en 

la que va tenir lloc la invasió 
turca a la costa del mediter-
rani. Mossèn Joan Pié dei-
xava escrita la creació de la 
bandera que representava 
la Selva en aquella època.

Un dels actes amb més 
càrrega simbòlica de 
la Fira 2015 de la Selva 

va ser la descoberta de l’escul-
tura que commemora els 850 
anys de la Carta de Població 
atorgada el 1165 per l’arque-
bisbe Hug de Cervelló i que 
representa el document fun-
dacional de la vila. Coincidint 
amb aquest aniversari, l’artis-
ta selvatà Florenci Andreazini 
va erigir un monòlit format 
per una base de pedra basta i 
punxonada i una peça superior 
amb forma de rombe i també 
de pedra on s’hi poden llegir 

diverses inscripcions d’acord 
amb els punts cardinals. Tot 
plegat, culminat per una gran 
estructura vertical de ferro en 
què hi apareix l’any de la Carta 
de Població (1.165) i l’any 2015, 
disposats de manera combina-
da. L’obra escultòrica està situ-
ada a la cruïlla entre el raval de 
Sant Pere i el carrer Major, on 
fa pocs mesos es va retirar la 
darrera creu franquista de la 
Selva. Andreazini va dissenyar 
l’escultura que sintetitza el 
missatge i que a simple vista 
el visitant podrà identificar el 
significat de la peça.

La Selva 
ja té bandera

Monument commemoratiu 
als 850 anys de la Carta 
de Població

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp
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e Garantir els recursos 
econòmics necessa-
ris per a la correcta 

prestació dels serveis pú-
blics amb eficiència, equitat 
i suficiència és l’objectiu 
del pressupost per a l’any 
2016. Després de la greu cri-
si econòmica, la inèrcia de 
la recuperació configura un 
panorama més fort de crei-

xement on el principal factor 
de risc és la inestabilitat. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament 
de la Selva del Camp dóna 
resposta a les necessitats 
del poble selvatà apostant 
per un pressupost equilibrat 
i conseqüent amb la situa-
ció actual amb un vessant 
més social i en el qual des-
taca un dels punts clau de 
la recuperació econòmica: 

potenciar l’ocupació.
El pressupost és l’ex-

pressió en xifres que docu-
menta de forma conjunta i 
sistemàtica les obligacions 
i previsions d’ingressos de 
l’exercici 2016. L’estructu-
ra bàsicament se centra en 
l’equilibri de les dues mas-
ses pressupostàries: els ca-
pítols d’ingressos i capítols 
de despeses.

Actualment hi ha 90 per-
sones en nòmina a 
l’Ajuntament de la Selva 

del Camp, comptant tant el per-
sonal funcionari com el laboral. 
La despesa destinada al per-
sonal representa el 36,6% del 
pressupost, aquest percentatge 
també inclou una partida extra-
ordinària per al programa d’ocu-
pació i d’incersió laboral de vuit 
treballadors durant sis mesos.

Pel que fa al capitol de 
despeses corrents en béns i 
serveis, s’incorporen tres nous 
serveis bàsics que tenen l’ob-
jectiu de fomentar el treball, 

informar als joves i promoure 
el turismo local. Orientació La-
boral i Ocupació, Ordenació i 
Promoció turística i l’Espai Jove 
(Punt d’Informació Juvenil – 
PIJ) s’integren en la subpartida 
econòmica destinada també 
a la programació del calendari 
festiu de la Selva. Respecte a 
les despeses financeres, ara 
com ara, el consistori arriba als 
34.851 euros en concepte d’in-
teressos de préstecs.

UN PRESSUPOST 
PER ALS SELVATANS
223.517 euros és la xifra de la 

subpartida destinada al benes-
tar de les famílies i a les instituci-
ons sense ànim de lucre, que se 
situa en el capítol de les transfe-
rències corrents. Amb l’objectiu 
de millorar la dotació econó-
mica de les entitats esportives 
i festives del municipi, el pres-
supost ha incrementat la par-
tida amb 49.000 euros tant per 
aquelles que ja estan inscrites 
com a les de nova incorporació. 

Un altre punt significatiu de 
la subpartida a les famílies són 
els ajuts i atencions urgents per 
efectes de la crisi, que sumen 
un total de 90.000 euros, és a 

Pressupostos 
Municipals 2016:
5.868.877,66 €
Més social i més racional

DESPESES 

> El pressupost 2016, de 
prop de 6 milions d’euros, 
va ser aprovat en la darrera 
sessió plenària del 2015
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dir un increment del 66,6%. 
Les subvencions de dinamitza-
ció comercial del Pla de Barris 
compten amb 10.652,11 euros.

PAGAMENT DE DEUTES 
La part del pressupost que va 
a parar directament als bancs 

es plasma en els passius finan-
cers que sumen el 14,15% de 
la despesa (830.614,74 euros), 
és a dir l’amortització dels prés-
tecs amb les entitats de crèdit. 
La millora dels carrers del nucli 
antic i la piscina coberta són les 
dues de les inversions pendents 

que duen el pes de la partida, 
amb una amortització conjunta 
del préstec ICO Turismo 2007 
de 596.949,80 euros. La previ-
sió d’endeutament a finals de 
l’exercici 2016 és d’una dismi-
nucuó del 16,6% (4.166.000 eu-
ros) respecte de 2015.

DESPESES DE PERSONAL 36,63% 2.149.776,05 €

BÉNS CORRENTS I SERVEIS 32,97% 1.935.173,17 €

DESPESES FINANCERES 0,70% 41.101,00 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10,09% 592.302,11 €

FONS DE CONTINGÈNCIA 1,03% 60.248,74 €

INVERSIONS REALS 2,04% 119.861,85 €

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2,38% 139.800,00 €

PASSIUS FINANCERS 14,15% 830.614,74 €

TOTAL  5.868.877,66 €

IMPOSTOS DIRECTES 51,92% 3.047.000 €

IMPOSTOS INDIRECTES 0,34% 20.000 €

TAXES I ALTRES INGRESSOS 14,95% 877.270,03 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 26,95% 1.581.795,29 €

INGRESSOS PATRIMONIALS 1,69% 99.000 €

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00% 10 €

TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL 2,71% 158.802,34 €

ACTIUS FINANCERS 1,45% 85.000 €

TOTAL  5.868.877,66 €

En la part corresponent 
als ingressos, s’hi des-
taquen tres capítols de 

forma significativa: els im-
postos directes, que suposen 
un 51,92% (3.047.000 euros); 
les taxes, preus únics i al-
tes ingressos amb el 14,95% 
(877.270,03 euros) i el capítol 
de les transferències corrents 
amb un 26,95% del total d’in-
gressos (1.581.795,29 €). 

En el seu conjunt, la previ-
sió en el pressupost d’aquest 
2016 ve marcada per una da-

vallada d’ingressos patrimoni-
als degut a la finalització del 
contracte de lloguer amb op-
ció a compra de la nau SAPA. 
Parcialment, es compensa 
amb l’increment de les previsi-
ons de la recaudació d’impos-
tos directes amb la voluntat 
de complementar a través de 
modificacions, si es dóna el 
cas, d’una partida extraordinà-
ria d’ingressos, per venda de 
patrimoni, que donarà suport 
a inversions determinades. 

Pel que fa al capítol de 

les inversions reals ha estat 
inicialment limitat per qüestió 
d’ingressos, ja que aquesta 
partida està vinculada a la fu-
tura i possible venda de parcel-
les del polígon que permetria 
dotar econòmicament els 
comptes municipals. La part 
més significativa de la partida 
d’ingressos són els 60.326,85 
euros en forma de subvenció 
per l’adequació de les subseus 
dels Jocs Mediterranis 2017 
atorgada per la Diputació de 
Tarragona.

INGRESSOS 



la Selva Municipal16

empresaINFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

La multinacional de l’alumi-
ni SAPA romandrà definiti-
vament a les instal·lacions 

del polígon Mil·leni de la Selva 
del Camp. La companyia noru-
ega, líder en el sector de l’alu-
mini, va arribar ara fa 15 anys 
al municipi i va crear més de 60 
llocs de treball. Durant aquest 
període de temps la multina-
cional ha invertit més de 6 mi-
lions d’euros en concepte de 
l’ús de les instal·lacions. Gràci-
es al contracte de lloguer amb 

opció a compra acordat amb el 
consistori, la multinacional ha 
decidit formalitzar la seva es-
tada permanentment. L’acte de 
signatura de l’última quota del 
lloguer, ha convertit a SAPA en 
la propietària de la nau.

La fàbrica d’alumini d’ex-
trusió ubicada al polígon Mil-
leni a la Selva del Camp és un 
dels tres centres industrials 
catalans de l’empresa, que en 
té un total de sis en tot l’Estat 
espanyol. La central selvatana 

va facturar prop de 18 milions 
d’euros durant l’exercici 2015. 
La noruega SAPA desenvo-
lupa, fabrica i comercialitza 
perfils d’alumini personalitzats 
mitjançant el sistema d’extru-
sió, així com construccions 
metàl·liques. La seva produc-
ció està dirigida als sectors 
de la construcció, automoció, 
transport i electrònica. Amb 
seu a Oslo, l’empresa escandi-
nava compta amb més de 40 
fàbriques arreu del món.

La multinacional de 
l’alumini SAPA consolida 
més de 60 llocs de feinae

Imatge aèria del 2011
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La companyia Luso Ibéri-
ca s’instal·larà a la zona 
industrial de la Selva del 

Camp. Fundada el 1991, l’em-
presa es dedica al transport 
internacional i nacional, prin-

cipalment a Espanya i Portu-
gal. La parcel·la que ocuparà 
aquesta empresa d’abast 
internacional té una superfí-
cie de més de 5.400 metres 
quadrats i estarà situada po-

lígon industrial “Xalamec”, a 
l’antiga parcel·la B5. El pres-
supost base de licitació és 
de 400.000 euros. En aquests 
moments, l’empresa és pre-
sent a Constantí.

L’última empresa que es 
va instal·lar al polígon sel-
vatà ho va fer ara fa cinc 

anys i la incorporació de Luso 
Ibèrica, indica que el polígon 
està en ple moviment i amb 
la nova companyia que s’es-
tableix a la Selva es guanya 

més presència i visibilitat al 
mercat. En aquests moments, 
al polígon de la Selva del Camp 
hi ha més de 80.000 metres 
quadrats de sòl per a usos 
industrials disponibles per al-
tres companyies que vulguin 
instal·lar-s’hi. Els solars dispo-

nibles compten amb parcel·les 
que disposen de l’accés al ca-
blejat de fibra òptica i telefonia 
ADSL a més de serveis bàsics 
com el manteniment i la neteja 
a càrrec de l’Ajuntament, igual 
que l’enllumenat, la jardineria i 
vigilància.

Nova incorporació: 
Luso Ibérica s’instal·larà 
al polígon industrial del municipi

El pulmó econòmic

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

Hotel Sand La Selva

L’Hotel Sand la Selva reobre les 
portes al públic selvatà amb l’ob-
jectiu de convertir-se en un es-

pai de trobada per als vilatans i en un 
punt de referència del territori.

Hotel Sand la Selva es dirigeix a un 
públic jove i familiar que podrà gaudir 
de plats elaborats o bé tradicionals 
que s’inspiren en la filosofia d’una 
gastronomia avantguardista i de pro-
ximitat. 

Amb tarifes adaptades per a tots 
els públics, a l’hotel hi tenen cabu-
da diverses propostes. Entre elles, el 
menú laboral de dilluns a divendres i 
el familiar en cap de setmana, amb-
dós tan assequibles i econòmics com 

les tapes de creació pròpia. En el 
menú a la carta s’hi trobaran els plats 
més elaborats de la cuina. L’interior 
de l’hotel compta amb una sèrie d’es-
pais que aporten la comoditat d’unes 
instal·lacions confortables. Les instal-
lacions compten amb 62 habitacions 
(entre les quals s’hi troben habitaci-
ons individuals, dobles, triples i una 
suite), 12 apartaments familiars de 3 a 
5 persones, 4 sales (amb capacitat per 
a 20 i fins a 150 persones) i el servei 
de cafeteria. La renovació de l’estruc-
tura ha permès una línia de disseny 
més jove i moderna on la decoració 
combina la modernitat i la comoditat 
d’unes instal·lacions acollidores.
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L’orientador laboral arri-
ba a la Selva del Camp 
per quedar-se. L’objec-

tiu d’aquesta nova figura del 
municipi és la d’assessorar 
a totes les persones que es 
trobin en situació d’atur o bé 
vulguin millorar la seva posi-
ció laboral.

L’assessorament laboral 
que ofereix l’orientador ajuda 
a aclarir tota mena de dubtes 
en l’àmbit laboral, a més de 
potenciar les inscripcions a 
la Borsa de Treball Actiu o bé 
ajudar a actualitzar el currícu-
lum vitae. Per promocionar un 

servei de qualitat, les troba-
des entre usuaris i orientador 
no són generalistes, sinó que 
cada cas es treballa de forma 
individualitzada per treure’n 
el màxim profit per les dues 
parts.

Des de l’Hort d’Iglésies, 
aquest servei d’assessora-
ment s’uneix al ja existent de 
Borsa de Treball Activa, on es 
realitza un registre actualitzat 
dels diferents perfils laborals 
que hi ha al municipi i voltants, 
ja que és una iniciativa oberta 
a qualsevol persona que es 
trobi a l’atur o bé vulgui millo-

rar el seu lloc de feina, sense 
importar el seu lloc de residèn-
cia. Juntament amb la Garantia 
Juvenil, aquesta és una aposta 
més per afavorir l’ocupació a 
la vila i alhora promocionar-ho 
envers la joventut, un dels sec-
tors de la població més casti-
gats per la crisi.

Properament, des de l’Hort 
d’Iglésies es posaran en marxa 
d’altres propostes relaciona-
des amb el món laboral, com 
és el cas de la creació de ta-
llers en grup que estaran des-
tinats a fomentar la inserció 
laboral.

Assessorar-se per millorar 
la situació laboral

formació i treballINFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

f
SOL·LICITA LA TEVA CITA

dilluns de 9 a 13 h
dijous d’11 a 13 h

orientaciolaboral@laselvadelcamp.cat
Tel. 977 766 000
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El jovent no s’està qui-
et. Malgrat la crisi i 
l’atur, el sector de la 

societat més jove no es con-
forma amb la situació i bus-
ca cada cop més solucions 
per fer front a les dificultats. 
Des del programa Garantia 
Juvenil es sumen esforços 
en aquesta mateixa direcció: 
l’objectiu principal d’aques-
ta iniciativa d’àmbit euro-
peu és reduir la taxa d’atur 
juvenil. La Garantia Juvenil 
presenta un enfocament in-
tegral, preventiu i d’atenció 
primerenca que contribueix 
a la millora de l’ocupabilitat i 
alhora el foment de la inser-
ció al mercat laboral. A partir 
de programes de formació 
per desenvolupar compe-
tències professionals, pràc-
tiques i contractes de treball 
i el foment a l’emprenedoria 

i l’autoocupació, la Garantia 
Juvenil es converteix en un 
suport més per nois i noies 
d’entre 16 i 29 anys que ni 
estudien ni treballen, inde-
pendentment de la seva for-
mació acadèmica.

El compromís del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, or-
ganisme gestor del projecte, 
és que en el termini màxim 
de 4 mesos els inscrits rebin 
ofertes d’ocupació -siguin 
cursos o pràctiques labo-
rals-, educació continua o 
bé comptin amb un itinerari 
d’emprenedoria a mida. Per 
ara, el programa de garantia 
juvenil ja ofereix cursos d’idi-
omes i noves tecnologies.

Cal puntualitzar que els 
joves no són els únics be-
neficiaris d’aquestes ajudes. 
Les companyies adherides al 
programa i que contracten a 

menors de 30 anys a través 
d’aquesta iniciativa reben 
una sèrie d’incentius relacio-
nats amb la Seguretat Social 
i que alhora són comptati-
bles amb altres ajudes del 

Servei d’Ocupació de Catalu-
nya. Així, no només promo-
uen una presa de contacte 
entre joves i mercat laboral, 
sinó que a més, obtenen bo-
nificacions.

Una empenta 
pel jovent

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

Dimarts d’10 a 13 h 
Hort d’Iglésies, 1a planta 

(C/ de Tarragona, La Selva del Camp)

contacte
678 650 945

garantiajuvenil@baixcamp.cat
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Amb l’objectiu d’as-
sessorar els joves en 
temes laborals, de 

formació i habitatge, cultura, 
turisme i mobilitat, s’ha posat 
en marxa el Punt d’Informació 
Juvenil. La finalitat del servei 
és facilitar i posar a l’abast 
dels joves tota la informació 
del seu interès.

El PIJ està adscrit a la xar-
xa de Serveis d’Informació 
Juvenil (Xarxa Catalana de 
Serveis d’Informació Juvenil) i 

dóna una sèrie d’eines i recur-
sos. Des de principis del 2016, 
s’han programat algunes ac-
tivitats com el curs de moni-
tors, curs de primers auxilis 
impartit pel Proyecto Andrea 
o el taller de batucada. Ubicat 
a la planta baixa de l’edifici de 
l’Hort d’Iglésies i en horari de 
tarda, de dos quarts de quatre 
a dos quarts de vuit (15.30h a 
19.30h), el Punt d’Informació 
Juvenil és un espai que dóna 
un servei de proximitat a tot el 

jovent del municipi. Per qual-
sevol dubte o suggeriments: 
joventut@laselvadelcamp.cat 
Tel. 977 766 006.

> El servei 
vol ser 
un espai 
integral 
dedicat a 
l’atenció 
al jovent 
del poble 
des de la 
proximitat

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

Més a prop 
dels joves
El Punt d’Informació Juvenil

P
IJ

INFORMA’T 
DELS SERVEIS DEL PIJ 

• 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 deman-
da, entre altres.

• Organització de cursos i xe-
rrades, tenint en compte els 
propis interesses i les pròpies 
motivacions dels joves.
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Amb la voluntat de pro-
porcionar opcions per-
què els alumnes de 

l’Escola Municipal d’idiomes 
puguin aconseguir les titulaci-
ons oficials de nivell d’anglès, 
la regidoria de Formació de la 
Selva del Camp ha signat, per 
primer cop, un conveni amb 
el centre autoritzat Exams 
Baix Camp Reus, de Cam-
bridge English Language As-
sessment. Tots els estudiants 
del curs 2015-2016 que ho 
desitgin podran realitzar els 
exàmens de KET, PET o First a 
l’edifici de l’Hort d’Iglésies. Els 

exàmens tenen el certificat de 
la Cambridge University, con-
vertint-se així en titulacions 
oficials i reconegudes per to-
tes les institucions. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és facilitar 
l’aprenentatge de l’anglés per 
desenvolupar-se en un món 
global com l’actual.

Titulacions 
oficials d’anglès

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp
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Maria Martí Lobato 
rep el 1r premi de 
Recerca de Batxi-

llerat del curs 2014-2015, un 
reconeixement atorgat per la 
Fundació Reddis. L’alumna de 
l’Institut Joan Puig i Ferreter 

de la Selva del Camp es va 
endur un premi econòmic de 
1.500 euros en la categoria 
d’àmbit científic per la inves-
tigació sobre “La Química de 
la Cosmètica”. L’estudi gira 
entorn la química que s’ama-

ga en el món de la cosmèti-
ca. A la vegada, l’estudiant 
va elaborar una crema natu-
ral per demostrar les seves 
conclusions, una de les quals 
és que els cosmètics amb 
base de productes naturals 
són els més eficients. El tre-
ball és un dels sis que han 
estat destacats a tot el Baix 
Camp per la seva qualitat. En 
la seva cinquena edició, s’hi 
han presentat una vintena de 
treballs de recerca d’arreu 
del territori. En total, la fun-
dació va atorgar 9.300 euros 
en premis.

societatINFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

s “La química 
de la cosmètica”
1r premi Reddis de Treball de Recerca de Batxillerat 
en l’àmbit científic

La Selva del Camp també 
destaca pel nivell dels 
seus estudiants. El passat 

2015, sis alumnes de segon de 
Batxillerat de l’IES Joan Puig i 
Ferreter van obtenir una me-

rescuda matrícula d’honor. 
Física, matemàtiques, econo-
mia i medicina són alguns dels 
graus que aquests alumnes 
voldran estudiar. Els bons re-
sultats també es van traslladar 

a la Selectivitat, l’últim pas per 
arribar a la universitat. La mit-
jana dels alumnes de La Selva 
es va situar en un 7’42, supe-
rior a la mitjana de Catalunya, 
que es troba en un 6’69. 

Una educació 
d’excel·lència
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La Plaça Major es va con-
vertir el passat mes de 
desembre en l’escenari 

del primer Mercat de Nadal 
de la Selva del Camp. La inici-
ativa, promoguda pels mem-
bres del col·lectiu del Taller-
coworking i l’Ajuntament de 
la vila, va servir per anar més 
enllà i potenciar així la dina-
mització de l’espai del nucli 
antic del poble. 

El mercat va posar en va-
lor els productes i serveis de 
set comerços locals així com 
diversos tallers de confecció 

de postals, decoració de pi-
nyes, videojocs o robòtica. A 
més de les activitats progra-
mades, també s’hi van cele-
brar concerts i xerrades rela-
cionades amb el rerefons de 
la diabetis i l’obesistat, temes 
relacionats amb la Marató de 
TV3. La música també va ser 
protagonista en el mercat de 
Nadal amb les actuacions de 
l’Aula Vilalta, del col·legi Sant 
Rafael i de l’Schola Cantorum. 

L’encesa de llums de Na-
dal va ser un dels moments 
més emotius. Després de 

contar fins a deu i deixar la 
plaça a les fosques, els arbres 
i la façana de la vila es van il-
luminar per l’ocasió. Els més 
petits de la casa van donar 
forma a un mural amb fons 
negre en el qual s’aprecia-
va la silueta els edificis més 
significatius del poble, amb 
pintures i estels fluorescents. 
Els llums de Nadal també es 
van situar per l’avinguda Pre-
sident Companys, l’edifici de 
l’Hort d’Iglésies i els carrers 
Joan Domingo, de l’Horta i de 
Tarragona.

Primer 
Mercat de Nadal
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L’Aula Vilalta de la Selva 
del Camp dóna les seves 
primeres passes com 

a banda juvenil al Castell del 
Paborde. A principis d’aquest 
2016, els joves integrants 
pujaven per primer cop a 
l’escenari per interpretar mú-
siques de tots els estils, des 
de mambo fins a peces clàs-
siques. Ho feien en el marc de 
l’actuació de Nadal, que des-
prés d’adaptar-la al calendari, 
es va dur a terme al mes de 
febrer. Actualment, la banda 
juvenil està formada per una 
vintena d’alumnes. La volun-
tat d’aquesta formació és do-
nar cabuda a l’aprenentatge 
de la música al jovent d’una 
manera amena i sobretot, en-
riquidora.

Després de tres anys 
d’inactivitat, l’esco-
la bressol municipal 

Anna Frank ha tornat a obrir 
les seves portes per donar 
resposta a l’augment de la 
demanda de les famílies 
selvatanes. Aquest estiu, 
els membres de la brigada 
municipal s’encarregaven 

de realitzar una sèrie de 
tasques de manteniment en 
aquest espai perquè nens i 
nenes poguessin comptar 
amb les condicions idònies 
per la seva estada al centre. 
En total, són 28 els alumnes 
que omplen les aules del 
centre durant aquest curs 
escolar.

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

L’Aula Vilalta, 
foment de la música 
en el jovent

L’escola bressol Anna Frank 
reobre les seves portes



la Selva Municipal 25

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

L’Hort d’Iglésies va acollir 
la 2a Marató de Donació 
de Sang de la Selva del 

Camp el dissabte 21 de no-
vembre de 2015. Tot i ser una 
xifra inferior a la primera ma-
rató, es van recollir 218 dona-
cions, 36 de les quals de per-
sones que donaven sang per 
primera vegada. 

Cada dia es necessiten 
1.000 bosses de sang a Cata-
lunya per atendre a les neces-
sitats dels malalts. És per això 
que el Banc de Sang i Teixits 
fomenta aquest tipus de ma-
ratons. A la Selva del Camp, la 
marató de donació de sang es 
converteix en una gran festa 
gràcies a la participació del tei-

xit associatiu del poble. 
Durant la jornada es van 

dur terme un seguit d’activitats 
en paral·lel com ara partides de 
petanca, ballada de gegants, ta-

llers de pintura, ball en línia, xo-
colatada popular i les cantades 
de les corals Aula Vilalta i Scho-
la Cantorum. També es va fer 
entrega d’un diploma en agra-
ïment a tots els col·laboradors 
que fan possible la marató. La 

Selva està per sobre de la mitja 
de Catalunya en donacions. 

La marató és un dels punts 
on la gent comença a donar 
sang i garanteix el relleu ge-

neracional, sobretot dels més 
joves. La marató va més enllà, 
perquè es transforma en un 
acte que difon l’acte de donar 
sang, líquid imprescindible i 
vital que és impossible de fa-
bricar. 

L’Àrea Bàsica de la Selva 
del Camp assisteix les 
trucades des d’un nou 

número de telèfon des del di-
lluns 4 d’abril. Ara, sol·licitar cita 
prèvia és possible a través del 
977 84 57 58 trucant de dilluns 
a divendres de dos quarts de 
nou a dos quarts d’onze del 
matí (8.30h a 10.30h). El canvi 
d’atenció telefònica als usuaris 
suposa una millora en la gestió 
d’hores de visita. 

L’objectiu del centre és fo-
calitzar les feines i optimitzar 
els recursos per millorar l’aten-

ció primària. D’aquesta mane-
ra, es redirigeixen un tipus de 
trucades que tan sols són per 
demanar dia i hora de visita i es 
descongestiona la centraleta. 
Aquesta situació permet que 
el servei garanteixi una aten-
ció telefònica quan hi ha una 
urgència a l’altre costat del te-
lèfon. 

La cita prèvia també es 
pot sol·licitar presencialment 
de dos quarts de nou del matí 
a dos quarts de dues (8.30h a 
13.30h) i de tres a set de la tar-
da (15h a 19h), o bé a través de 

la pàgina web www.grupsages-
sa.cat durant les 24 hores del 
dia, els set dies de la setmana.

Juntament amb Sagessa, 
s’està elaborant el pla estratè-
gic 2016-2019, el qual es basa 
a potenciar l’atenció primària i 
l’eficiència de cada centre mè-
dic. L’àmbit de cobertura mè-
dica de l’Àrea Bàsica de Salut 
arriba també a l’Albiol, Masies 
Catalanes i Almoster i l’horari 
d’obertura del centre es manté 
com fins ara, des de les 8 del 
matí i fins a les 9 del vespre (8h 
a 21h).

> L’objectiu 
principal 
de l’Àrea 
Bàsica de 
Salut és la 
proximitat 
i la qualitat 
del servei

salut

2a Marató de 
donació de sang
Més de 100 litres de sang en un dia s

> El donant tipus de la 
Selva és una dona entre 
els 35 i 44 anys

Nou horari de 
l’Àrea Bàsica de Salut
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e Segueix el compte enrere 
per als Jocs Mediterra-
nis 2017 i, mentrestant, 

l’activitat esportiva vinculada 
amb l’esgrima està en ple ren-
diment. Les competicions i ac-
tivitats dutes a terme al Pavelló 
Municipal d’Esports han tingut 
el seu tret de sortida en la pre-
paratòria, tot posant a prova 
els protocols en unes les instal-
lacions que es convertiran en 
subseu oficial de la cita de l’any 
vinent. 

S’han celebrat dues fites de 
caràcter competitiu d’alt nivell: 
el Campionat de Catalunya en 
categoria d’espasa absoluta i el 
Torneig Nacional de Rànquing 
d’espasa en categoria masculi-

na. Aquesta última s’emmarca 
en el circuit estatal com a clas-
sificatòria per als Campionats 
d’Espanya absoluts. 

En paral·lel als campionats 
oficials, s’han organitzat acti-

En garde 
per als Jocs 
Mediterranis 2017 

> Els millors espadatxins 
del territori ja han passat 
per les instal·lacions
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vitats de promoció a les instal·lacions mu-
nicipals, on s’ha reunit al conjunt del pro-
fessorat d’educació física de primària de la 
comarca del Baix Camp. Les classes, amb 
continguts teòrics i pràctics, han donat els 
coneixements bàsics als educadors per tal 
que puguin integrar l’esgrima en el temari 
del pròxim curs escolar.

La realització de l’esdeveniment que 
culminarà la preparatòria tindrà lloc du-
rant l’estiu de 2017. En la competició es 

disputaran les tres modalitats olímpiques 
en categoria masculina i femenina: florete, 
sable i espasa. Els esdeveniments espor-
tius, que l’any vinent es disputaran a les 
instal·lacions esportives, es converteixen 
així en una oportunitat per posar a prova 
les capacitats de l’organització. L’adhesió 
al projecte, a més, suposa una oportunitat 
de col·laboració amb els Jocs Mediterranis 
2017 i amb la promoció de l’esport a la de-
marcació.

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

> La Selva del Camp, 
especialista en esgrima i 
formadora d’espadatxins

La Selva del Camp 
acull el Campionat 
de Catalunya en la 
categoria d’espasa 
absoluta

Torneig Nacional de 
Rànquing d’espasa en 
categoria masculina

El 
professorat 
del Baix 
Camp rep 
formació 
d’esgrima

El professorat 
del Baix Camp 
rep formació 
d’esgrima

2015
2015

2016
2016
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Aleix Girona, exalumne 
de l’escola Abel Fer-
rater de la Selva del 

Camp, ha estat el creador de 
la mascota dels Jocs Mediter-
ranis Tarragona 2017: Tarracus. 
El dibuix s’ha escollit a través 
d’un concurs en el qual han 
participat 10.000 escolars de 
84 centres educatius del terri-
tori. L’il·lustrador francès Jean 
Jullien ha estat l’encarregat 
d’adaptar-lo al disseny final.

Tarracus està conformada 
per un casc fet d’aigua del Me-
diterrani, el mocador casteller, 
símbol del territori tarragoní, i 

la bandera de Tarragona dibui-
xada al plomall del casc

La pista de petanca és 
una realitat des del 
mes de setembre de 

2015. L’interès creixent pels 
selvatans per aquest es-
port ha propiciat la creació 
d’un club de petanca local 
que compta amb més d’una 
trentena de membres.

L’adequació de la zona 
d’oci, dedicada a aquest es-
port de pilota, s’ha conver-
tit en un referent del lleure 
selvatà que té la voluntat 
de permetre la participació 
en competicions i tornejos 
oficials.

Ubicada als jardins de 
l’Hort d’Iglésies, la instal-

lació consta de quatre es-
pais de joc construïts se-
guint les indicacions que 
marca la normativa i que 
situa la Selva del Camp en 
el mapa de poblacions de 
la Federació Catalana de 
petanca.

L’acte d’inauguració va 
comptar amb la participa-
ció dels jugadors dels clubs 
de Reus i Vila-seca. Els ge-
gants, els capgrossos i els 
grallers de la vila van en-
carregar-se d’amenitzar la 
jornada. La inversió que ha 
fet possible la instal·lació 
ha estat d’un import de 600 
euros.

La mascota 
TARRACUS, nascuda 
a la Selva del Camp

Creació 
del Club de Petanca
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Els esportistes selvatans 
s’arrisquen sense por 
per guanyar-ho tot a la 

pista. Futbol, bàsquet, rítmica 
o tennis taula són algunes de 
les disciplines en les quals han 
destacat enguany els equips 

del municipi. 
És el cas dels nois que ju-

guen a la quarta catalana de 
futbol. Entrenats per Manel 
Muntada, han acabat la tem-
porada en una merescuda 

tercera posició. Situació similar 
a la que han viscut els homes 
de tercera catalana que s’han 
hagut de recol·locar en posici-
ons a les quals no estan acos-
tumats. Tot i les dificultats, han 
aconseguit consolidar el joc 
agafant més força per encarar 
la propera temporada. Els fut-
bolistes selvatans més joves 
tampoc han perdut l’oportu-

nitat de sumar victòries i clas-
sificar-se com a líders o pujar 
de categoria, com és el cas de 
l’Aleví A i l’Aleví B, respectiva-
ment.

En el bàsquet, la tempo-
rada que han viscut enguany 
els equips locals també es pot 
valorar de positiva. Un exem-
ple és el júnior femení del Club 
Bàsquet la Selva, que s’ha pro-
clamat campió de lliga.

La qualitat en els entre-
naments i la incorporació de 
jugadors experts han donat 

un salt qualitatiu al Club Ten-
nis Taula la Selva. L’equip de 
promoció A ha pujat a prefe-
rent després de plocamar-se 
campió de la Copa Tarragona 
de Tennis Taula. En la lliga de 
segona provincial ha estat el 
torn del promoció B, quedant 
subcampió en la seva cateo-
gria i adjudicant-se un ascens 
a primera. Els dos equips de 
tercera han quedat en les pri-
meres posicions, a tocar tam-
bé de l’ascens. 

La rítmica és també una 
de les protagonistes en l’es-
port selvatà. Primerament, per 
l’augment del nombre de parti-
cipants que ha arribat a la cin-

quantena. D’altra banda, el Club 
Rítima la Selva s’ha convertit en 
un referent estatal, després de 
les competicions on s’han clas-
sificat les selvatanes com en 
la Competició Escolar (UCEC). 
L’alt nivell ha propiciat que la 
Federació Catalana hagi desig-
nat el Club Rítmica la Selva per 
representar Catalunya en la Fe-
deració Estatal de Gimnàstica 
d’Espanya. 

Cal recordar els esdeveni-
ments que ha acollit el Pavelló 
Municipal de la Selva del Camp 
aquest últim any, com el Cam-
pionat Catalunya de Cadet Fe-
mení de bàsquet amb quatre 
equips d’alt nivell esportiu que 
es van disputar la seva parti-
cipació al Campionat Estatal. 
La disciplina de taekwondo va 
lluir les millors gales en el X 
Torneig Amistat, que va reunir 
a més de 1.100 participants 
d’arreu del territori. L’esgrima 
ha estat un dels altres plats 
forts d’aquest darrer any. En 
primer lloc s’ha celebrat el 
Campionat de Catalunya en 
Categoria d’Espasa Absoluta, 
seguit del Torneig Nacional de 
Rànquing d’Espasa en Catego-
ria Masculina.

L’esport apunta maneres 
a la Selva del Camp

INFORMATIU LOCAL 
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> La Selva 
del Camp 
centre 
neuràlgic 
esportiu
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c El projecte de Ràdio la 
Selva i Canal Camp 
adopta un nou caràc-

ter a finals de l’estiu de 2015. 
Més actual i amb vocació 
periodística. Aquesta és la 
línia editorial per la qual va 
apostar Joan Marc Salvat, 
qui estava al capdavant del 
projecte fins que va perdre 
la vida en un tràgic accident 
de motocicleta a finals d’any. 

Llicenciat en periodisme 
l’any 2011 per la Universitat 

Rovira i Virgili, Salvat havia 
desenvolupat una intensa 
trajectòria en diferents mit-
jans del Camp de Tarragona 
com són ReusDigital, LANO-
VA Ràdio, Tarragona21.cat, 
El Punt Avui, El 9 Esportiu, 
Punt 6 Ràdio, Diari Més, La 
Xarxa de Comunicació Lo-
cal i Viu Reus. L’any 2012 va 
emprendre una aventura als 
Estats Units, concretament a 
Nova York, des d’on va col-
laborar amb cròniques per 

al Diari Ara i Intocabledigital.
cat amb l’afany de cobrir la 
campanya electoral nord-
americana.

Amb 27 anys era un pro-
fessional amb grans dots de 
comunicador. Rigorós, in-
cisiu i amant de la política, 
definia el periodisme local 
com “el veritable periodisme 
de trinxera”. Entusiasta de 
la professió, transmetia les 
seves ganes i il·lusió per in-
novar i fer la feina ben feta. 

Canal Camp 
i Ràdio la Selva, 
un nou enfoc “Salvatà”
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El projecte de Ràdio la Sel-
va reneix l’octubre del 2012 
amb la voluntat de donar veu 
a tots els selvatans a través de 
la freqüència del 105.8 de l’FM, 
en l’streaming de radiolaselva.
cat i a través de les aplicaci-
ons mòbils. La programació 
que s’ha emès durant aquests 
gairebé 4 anys ha consolidat la 
nova etapa de l’emissora. 

L’aposta per un contingut 
informatiu s’afegeix en la pro-
gramació al setembre del 2015 
quan s’incorpora la figura del 
locutor que tracta l’actualitat 
des d’un punt de vista perio-
dístic. És així com neix “L’Àtic”, 
el magazín matinal de la mà 
i veu d’Ariadna Escoda, un 
programa engendrat per Joan 
Marc Salvat. En aquesta matei-
xa línia - i també impulsat per 
Salvat - neix a principis d’any 
un segon projecte radiofònic 
que estudia “De Prop” totes 
les activitats, persones i enti-
tats de la vila. Amb l’objectiu 
de reactivar la faceta informa-
tiva del mitjà, Ràdio la Selva 
comparteix sinergies producti-
ves amb Canal Camp. Ambdós 
canals de comunicació han 

donat forma a projectes com 
“Concerts a l’Àtic”, un projec-
te de Salvat que ha donat a 
conèixer a grups musicals del 
Camp de Tarragona com les 
Roba Estesa, Fito Luri, The Krav 
Maga o SifórakemfaielFöll.

Enfilar-se a “L’Àtic” es tra-
dueix en ser capaç d’expli-
car tot allò que succeeix a la 
Selva del Camp. La periodista 
Ariadna Escoda s’encarrega 
de transmetre tota l’actua-
litat local i del Camp de Tar-
ragona. Cada dia, des de les 
11h i fins les 13h, el maga-
zín matinal tracta amb clau 
selvatana temes relacionats 
amb l’economia, la política, 
les tecnologies, els esports, 
la salut i l’oci. Tot plegat a tra-
vés d’entrevistes, reportatges 
i tertúlies que donen forma a 
les dues hores diàries que 
posen en relleu temes de ri-

gor periodístic. Gràcies a les 
veus selvatanes que partici-
pen i apropen la seva discipli-
na a les ones radiofòniques, 
el programa es fa gran dia 
rere dia. 

Conèixer “De Prop” la Sel-
va del Camp és la tasca d’en 
Toni Mateos. Ell és reusenc, sa-
gitari i es declara “incontinent 
verbal”. El locutor descobreix 
amb lupa la lletra petita de tot 
allò que es mou a la Selva. El 
conductor del magazín de tar-
des – cada dia de 16h a 18h de 
la tarda – s’apropa a les enti-
tats, la gastronomia, la música, 

l’esport, el cinema i el turisme, 
entre altres temes. Molts anys 
d’experiència en ràdios locals 
validen l’experiència d’en Ma-
teos.

Ràdio la Selva, 
cada dia més gran

ELS COL·LABORADORS DE RÀDIO LA SELVA

De tot un toc - Xus Lima
Les tardes a l’hort - Eduard Bernat, Neus Marimon, Marta Figueras, Pep Gomis, 
Júlia Fontanet i Oriol Mas 
Les dues roses - Rosa M. Vidal i Rosa M.Ferré
Lletra i Música - Francesc Massana
Amb clau de sol - Montse Ortega
Batecs - Gabriel Vilalta
Lo ke surti - Dr Hesvy Fiver i Jow Bacardi

DISSABTE, DIUMENGE
DIMARTS I DIJOUS (REEMISSIONS)

17 h  >
18 h  >

19 h  >
20 h  >
21 h  >
23 h  >
00 h  >
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> L’actualitat 
del dia des 
de “L’Àtic”

> Toni 
Mateos 
ens parla 
“De Prop”
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La memòria dels nos-
tres avantpassats i el 
present dels seus testi-

monis es van donar la mà al 
castell de la Selva per viure 
l’estrena oficial de Por al Cel. 
El documental, produït per 
Canal Camp, explica com era 
la vida al poble sota l’amena-
ça de les bombes. 

Tal és l’interès que va 
suscitar la presentació del 
documental, dirigit per la pe-
riodista Marta Trill i l’historia-
dor local Axel Baiget, que la 
sala gran del Castell va que-
dar petita amb més de 300 

assistents, entre els que hi 
havia bona part dels 15 tes-
timonis del documental. L’es-
trena del documental, que va 
donar sortida als actes de la 
Festa Major de Sant Andreu, 
va servir per reflexionar so-
bre la Guerra Civil, testimo-
niar alguns dels temors dels 
anys 30 i explicar com era la 

vida als masos, la construc-
ció de refugis o la dispersió 
de la gent que vivia al poble. 
Una selecció de mapes que 
ubiquen les zones bombar-
dejades, imatges d’arxiu i re-
talls de diari donen forma als 

quaranta-cinc minuts del do-
cumental. Por al Cel fa palès 
com els selvatans vivien ate-
morits per les bombes i això 
condicionava el seu dia a dia. 
Precisament la tasca del do-
cumental ha estat detonant 
perquè molta gent posi en 
valor la història que s’amaga 
rere alguns masos.

La Selva del Camp és un 
poble amb una identitat 
plural i caràcter autèn-

tic. Tot foraster detecta de 
forma immediata que és un 
espai de participació dinà-
mic i implicat en promoure 
l’esperit de societat selva-
tana.

Sota un títol que dóna 
identitat al gran volum d’ac-
tivitats que genera el teixit 

associatiu del poble, arriba 
una nova producció de Canal 
Camp Televisió. A través d’un 
format documental per capí-
tols, Segell Selvatà plasma 
amb entrevistes i imatges 
la cohesió social de les en-
titats. Dirigit per la periodista 
Marta Trill, els veritables pro-
tagonistes de la sèrie docu-
mental són les veus que des-
criuen amb detall l’entitat a 

la qual pertanyen.
Gràcies al moviment i a 

l’impuls de les associacions, 
es genera una sinergia d’in-
quietuds que es transformen 
en accions que omplen el 
calendari selvatà. L’impacte 
d’aquestes accions i la in-
clusió dels diferents perfils i 
edats en els espais de par-
ticipació fan cada dia més 
gran la vida del poble. 

Estrena 
de “POR AL CEL”

> Més de 300 assistents 
a la presentació

Amb “SEGELL SELVATÀ”
El programa neix de la inquietud, la implicació i el 
compromís dels veïns i veïnes del poble
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Des de la Plaça del Portal 
d’Avall es van retrans-
metre quatre hores de 

directe amb notícies, repor-
tatges i entrevistes a autors 

de llibres i entitats selvatanes, 
en un programa emès el pas-
sat 23 d’abril i conduït per la 
periodista Ariadna Escoda i el 
comunicador Toni Mateos. Els 

conductors dels programes 
habituals de la graella de la rà-
dio local també van protago-
nitzar aquesta primera Diada 
radiofònica, passant pels mi-

cros de la parada els locutors 
de Les Tardes a l’Hort; Lletra i 
Música; Les Dues Roses; Amb 
Clau de Sol; Lo K Surti; De Tot 
un Toc i Batecs.

Un lector viu mil vides 
abans de morir. Aquell 
que mai llegeix, no-

més en viu una”. Les paraules 
que se li atribueixen a l’es-
criptor George R.R. Martin, 
reconegut arreu per la saga 
Game of Thrones, van com 
anell al dit pels membres del 
Club de Lectura de la Selva 
del Camp, que s’enriqueixen 
vitalment amb aventures, 
drames, misteris i qualsevol 
història digna de ser llegida 
pels seus integrants. La pas-
sió per la lectura és un dels 
denominadors comuns entre 
tots els participants d’aques-
ta iniciativa dirigida des de la 
Biblioteca Municipal.

Cada segon divendres de 
mes al vespre, la Sala de Lec-

tura de l’Hort d’Iglésies acull 
les reunions en les quals els 
membres del club comenten 
i discuteixen obres d’autors 
nacionals i internacionals 
de totes les temàtiques i 
èpoques. En poques parau-
les: llegir obre horitzons. Per 
promocionar encara més la 
lectura, des de la Biblioteca 
Municipal amaneixen aques-
tes activitats amb xerrades 
on els autors de les obres 
intercanvien opinions posant 
al centre de la conversació el 
llibre en qüestió.

Iniciat l’any 2012, el Club 
de Lectura està obert a tots 
els públics i els llibres que 
s’escullen per llegir s’oferei-
xen en préstec a la biblioteca. 
Un arxiu que recentment s’ha 

ampliat amb 2.000 llibres elec-
trònics a través del servei d’E-
biblio i la Xarxa de Bibliote-
ques Públiques de Catalunya.

Llarga vida a la lectura

El primer Especial 
de Sant Jordi en 
directe per Ràdio 
la Selva

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

“
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L’experiència política i la 
incorporació de persones 
noves amb experiència 

en d’altres sectors s’uneixen 
per gestionar els recursos pú-
blics de la Selva del Camp. Una 
combinació que aporta inicia-
tiva, objectivitat, rigorositat i, 
una visió d’esquerres i social 

dirigida a les persones. El be-
nestar dels selvatans i selvata-
nes és una de les prioritats que 
s’emmarquen en les accions 
de l’actual equip de govern del 
municipi. Esquerra Republica-
na de Catalunya – Moviment 
d’Esquerres i el Partit Socialis-
ta de Catalunya han signat un 

acord de govern pel mandat 
2015-2019 i, junts, sumen una 
majoria de set regidors. El re-
publicà Jordi Vinyals és l’actual 
alcalde i repetirà càrrec l’últim 
any de mandat, mentre que 
durant el segon i tercer any 
serà el torn de Josep Masdeu 
del grup socialista.

La composició de les àrees de govern del consistori estan formades per l’alcalde, Jordi Vinyals 
(Cultura, Hisenda, Agricultura i Medi Ambient); el tinent d’alcalde i portaveu del PSC Josep 
Masdeu (Esports, Salut, Promoció econòmica i Fira); el portaveu d’ERC-MES-AM Enric Rober-
to, (Urbanisme i Habitatge, Obres Públiques i Patrimoni, Pla de barris, Comunicació, Innovació 
Municipal i Turisme); Laura Girona (Formació, Joventut i Orientació Laboral); David Lafuente 
(Serveis Socials i Família, Recursos Humans i Serveis Generals); Albert Torrents (Activitats, 
Festes, Mobilitat i Seguretat) i Judit Fontanillas (Ensenyament i Atenció a la Infància).

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

Govern d’esquerres i social

Composició 
de govern
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GRUP MUNICIPAL 
DE C i U

El decebedor balanç del primer any del pacte 

de govern ha donat la raó als que prevèiem 

una absorció d’ERC a les maneres de fer so-

cialista fins el punt d’incomplir el propi pro-

grama i renunciar a la filosofia republicana.

Els aspectes socials, un dels punts jus-

tificadors del pacte, han estat adulterats i 

convertits en favors als col·laboradors de la 

campanya, en denegar propostes presenta-

des pel nostre grup de defensa dels sectors 

socials desfavorits, en contractar a dit sense 

respectar la llei i a suprimir la partida desti-

nada al Tercer Món.

La Selva ha adoptat el model caduc d’in-

teressos i favoritismes que semblava supe-

rat malgrat que la ciutadania es va pronun-

ciar en contra donant una àmplia majoria a 

CiU (1.255 vots).

Ha estat un any on s’ha accentuat la ma-

nipulació dels mitjans de comunicació locals 

i s’ha limitat el dret a l’accés a la informació 

del nostre grup municipal.

La gestió dels serveis municipals no 

sembla gestionat per dos partits amb expe-

riència de govern, posant en entredit la seva 

capacitat fins al punt d’haver contractat per-

sonal extern per executar tasques pròpies 

dels regidors.

En aquest primer any, el nostre grup ha 

denunciat vàries actuacions mogudes per 

interessos personals. Els mateixos que deien 

que no cobrarien sou han estat incapaços de 

renunciar a retribucions que en alguns casos 

han arribat a 1.577,04 € mensuals, com el 

cas del Sr. Masdeu al mes d’octubre.

El Sr. Vinyals, instal·lat a la poltrona i amb 

les retribucions que tant desesperadament 

perseguia, ha renunciat a qualsevol política 

de País, convertint-se en l’ombra del govern 

socialista, afavorint la falta de transparència 

que defensava i sent còmplice de polítiques 

manipuladores i intervencionistes al donar 

suport incondicional al seu soci de govern 

obviant el seu programa electoral. 

Hem denunciat a l’ Oficina Antifrau de 

Catalunya contractacions irregulars que eren 

justificades amb un cinisme propi dels go-

verns totalitaris. Hem presentat al·legacions, 

40 preguntes i 15 mocions que han estat de-

negades sistemàticament.

Davant d’aquest panorama, la nostra in-

tenció és continuar denunciant i controlant 

la gestió del govern prioritzant sempre el be-

nestar dels selvatans.

GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC

Passió per la Selva del Camp 
S’acosta el primer aniversari de l’actual Go-

vern municipal i és hora de fer balanç i de 

rendir comptes a la ciutadania. Ho fem no 

per obligació sinó des de la convicció que 

el foment de la transparència, de la comu-

nicació, i de la disposició absoluta al diàleg 

havien de ser una de les característiques 

d’aquest nou període que deixava enrere 

els quatre anys grisos, quasi negres, en què 

l’austeritat era la consigna sacrosanta que 

ens havia de fer sortir de la crisi. 

Des del respecte més absolut afir-

mem que no acceptem lliçons de moralitat 

d’aquells que van basar les seves polítiques 

en passar la tisora pels comptes i serveis 

municipals perjudicant així als selvatans i 

selvatanes. Deixem enrere també les recri-

minacions estèrils. Crèiem que estem, altre 

cop, en el camí del bon Govern que garan-

teix oportunitats per a tothom, uns bons 

serveis municipals i l’equitat en la seva exe-

cució. Sempre hem dit que un dels objectius 

essencial d’aquesta nova etapa és garantir 

una bona qualitat de vida per a tots els veïns 

del poble i evitar que cap selvatà quedi a la 

cuneta, abandonat a la seva dissort, sense 

tenir els serveis bàsics per poder viure amb 

la dignitat que es mereix. En això estem i per 

això seguim treballant. 

Un Ajuntament no és tan sols números 

és, sobretot, els valors que defensa i prac-

tica. No volem una tecnocràcia, volem sen-

timents i mesura humana en l’obra de Go-

vern. Volem, en definitiva, un poble lliure de 

privilegis per uns pocs però amb la garantia 

d’oportunitats per a tothom. Volem tam-

bé fer dels principis essencials de llibertat, 

igualtat i fraternitat els valors de referència 

hegemònics a la Selva. Uns valors que tenim 

gravats a l’entrada del poble. 

Per aconseguir-ho tan sols podem oferir 

treball, treball i treball. Treball unit a la passió 

i il·lusió que sempre hem demostrat en rela-

ció al progrés del nostre estimat poble. Un 

treball, una passió i una il·lusió que han de 

vertebrar un Ajuntament al servei de la gent, 

que sigui capaç d’oferir més benestar social, 

més i millors serveis municipals i una millor 

atenció a les persones. 

GRUP MUNICIPAL 
D’ERC-MÉS-AM

 

On anem?
Ara que està tan de moda parlar de la nova 

política (moda, al nostre entendre sana i ne-

cessària), els que hem estat escollits per a 

representar-vos a l’Ajuntament pensem: “i jo, 

què faig?”.

Primerament, tenim una raó de ser bà-

sica que és la coherència amb un programa 

i unes idees. A més a més, abracem unes 

sigles (ERC-MÉS-AM) i les hem de defensar 

perquè ens les sentim nostres, però real-

ment el que són nostres són les idees que 

representen. Com molt bé va dir en Joan 

Manuel Tresserras en un acte aquí a la Selva 

l’any 2011 –en un context de crisi profunda 

a ERC- : “No és tan important que tu hi si-

guis (referint-se a un grup polític) si el que 

triomfen són les teves idees”. Aleshores es 

referia no només a l’ideal d’esquerres sinó 

al procés independentista, que s’ha fet gran 

perquè la gent l’ha fet seu: aquest és el se-

cret. És genial! Una declaració d’intencions 

honesta i valenta.

Però... què és per a nosaltres l’ideal 

d’esquerres? Com l’apliquem a l’Ajunta-

ment? Podríem escriure molt, però anant 

al gra, per a nosaltres tot passa per l’em-

poderament de les persones. En la mesura 

que cada selvatà pugui consolidar-se com a 

persona contribuirem a fer un poble millor. 

Això ho podem fer tirant endavant projectes 

tals com la Borsa de Treball, fent-la operativa; 

impulsant la Borsa de Terres; activant el Punt 

d’Informació Juvenil; modernitzant eines tan 

extraordinàries com Canal Camp i Ràdio la 

Selva; consolidant la Biblioteca i dinamitzant 

l’activitat cultural al poble, tots ells són ali-

ments necessaris per a créixer com a per-

sones.

Volem ser propers i estar atents a les ne-

cessitats dels veïns. Estem a la vostra dispo-

sició i volem compartir amb vosaltres projec-

tes perdurables malgrat que som conscients 

que la nostra tasca és efímera.

Els que tingueu la paciència i us sentiu 

partícips dels afers municipals, l’enhorabo-

na, perquè ser participatiu exigeix dedicació. 

Moltes gràcies



Per tenir èxit 
no cal fer coses extraordinàries, 

tan sols cal fer les coses ordinàries 
extremadament bé.

Jim Rohn


