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L’empenta d’un poble
Som un poble. Un poble viu, dinàmic, orgullós de la seva identitat
i de la seva raó de ser. Un poble que supera ja els 5.600 veïns i que
s’ha construït des de baix, a peu de carrer, amb l’esforç constant i
diari dels selvatans i selvatanes. Gràcies al seu extraordinari dinamisme i a la seva fidelitat a les nostres arrels i tradicions.
Com sabeu, com a alcalde sempre he dit que l’Ajuntament
estarà plenament al costat de la nostra societat, donant un nou
impuls al tarannà creatiu i valent dels selvatans. Tinc la seguretat
que continuarem sent capaços de fer-ho perquè els potencials que
té la Selva per desenvolupar són enormes. Els resultats comencen
ja a estar a la vista. L’activitat econòmica al nostre poble està creixent. A la Selva tenim més de 200 empreses entre les quals cinc
de les més potents, pel que fa al seu volum de facturació, del conjunt del Camp de Tarragona. Per primera vegada en anys l’índex
d’atur a la Selva es troba per sota del 10%. Sóc plenament conscient que un sol aturat és una realitat injusta, ja que darrere hi ha el
patiment i l’angoixa d’una família. Per tant, res de triomfalisme,
seguirem per aquest camí, el de la feina sense estridències, allà on
toca, i amb resultats tangibles. Per això continuarem impulsant
plans d’ocupació i destinarem 600.000 euros a potenciar els nostres polígons industrials.
Per a què? Per crear nous llocs de treball, generar activitat econòmica i posar-la a disposició de les necessitats dels veïns i veïnes
de la Selva amb més i millors serveis educatius i de salut, garantint la igualtat d’oportunitats que desenvolupi el talent i garantint uns paràmetres de benestar, qualitat de vida i d’excel·lència.
El nostre és també un poble que registra una extraordinària
vitalitat cultural i associativa. No crec que molts municipis del
nostre entorn tinguin més de 60 entitats associatives de diferents
àmbits com tenim nosaltres.
Un poble que creu en el seu jovent que és el nostre futur. Volem
seguir estimulant la formació dels nostres joves, l’excel·lència en el
treball, el valor afegit del nostre teixit comercial, agrícola i turístic.
La recerca en els àmbits que ens són propis i l’esforç i la constància
que caracteritzen la feina ben feta.
Gràcies a aquesta empenta selvatana podem comptar enguany
amb un pressupost consolidat d’uns 11 milions d’euros. Permeteume que accentuï la importància que donem al pla de barris que
hem endegat. Un pla que ens permetrà recuperar el valor del nostre
nucli antic i vertebrar un tomb de muralles, amb una inversió molt
destacada de dos milions d’euros, per configurar aquesta Selva
amable i de dimensió humana que tots desitgem.
Què ens queda per fer? Molta feina però, sobretot, creure’nsho. Creure en les nostres possibilitats i en els nostres potencials. I és
que per això que des de la humilitat i amb senzillesa us emplaço
a cercar aquests grans punts de consens i d’acord que el poble necessita per guanyar el repte del futur immediat. Tots els que estem
aquí podem servir a la Selva, cadascú des de la seva responsabilitat. A tots sense excepció ens correspon donar resposta i satisfacció
a les necessitats reals dels veïns del nostre poble. Sense prejudicis,
ni apriorismes. Jo, igual com la resta de regidors de Govern, hi estem disposats. La nostra predisposició és absoluta perquè el nostre
compromís amb la Selva és total.

LAURA GIRONA
ERC - MES - AM

Regidora delegada
lgirona@laselvadelcamp.cat

DAVID LAFUENTE
PSC

Regidor delegat i portaveu
dlafuente@laselvadelcamp.cat

ALBERT TORRENTS
PSC

Regidor delegat
atorrents@laselvadelcamp.cat

JUDIT FONTANILLES
PSC

Regidora delegada
jfontanilles@laselvadelcamp.cat

JOSEP M. PUIG
CiU

Regidor i portaveu

GERARD SALVAT
CiU

Regidor

SILVIA MASDEU
CiU
Regidora

FERRAN ROMEU
CiU
Regidor

ROSA ISERN
CiU
Regidora

SILVIA GRANADOS
CiU
Regidora

la Selva Municipal

3

INFORMATIU LOCAL
Ajuntament de la Selva del Camp

i
4

la Selva Municipal

iniciatives

Un Tomb
de Muralles
pel futur

E

ls selvatans i selvatanes
més veterans les han vist,
les han viscut i les han
gaudit sense asfaltar, sense voreres i pràcticament sense més
circulació que la dels carros i
algun que altre cotxe a motor.
Però els temps van canviar i
durant la segona meitat del segle passat es van convertir en
una artèria imprescindible per
un poble cada vegada més ple
d’automòbils i tractors. Van ser
anys en els quals la gent es va

veure obligada renunciar a la
vida al carrer i ens els que l’asfalt es considerava tot un signe
de modernitat. Ara, però, el cicle torna a canviar i les Muralles

–el tomb de ravals selvatà– tornen a tenir l’oportunitat de ser
del poble i poden tornar a formar part del dia a dia d’aquells
que les van conèixer encara de
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> El futur ens demana
recuperar les muralles
per a la gent i que puguin
formar part del dia a dia
del poble
terra i sense ‘modernitzar’.
Després d’aconseguir tancar les gestions amb la Generalitat per tal que atorgués una
pròrroga en les ajudes del Pla
de Barris que finalitzava l’any
2016, l’Ajuntament de la Selva iniciarà aquest 2017 l’obra
de reforma més voluminosa
inclosa en aquest pla, la reforma integral de tot el perímetre
del nucli antic. Primer van ser
els carrers i les places interiors, a més de totes les seves

dotacions de serveis, i ara cal
completar-ho amb una redistribució global de l’espai de les
muralles.
El cost del projecte puja fins
els 2,3 milions d’euros i la seva
execució ha d’haver finalitzat
durant la tardor de 2018, de
manera que es convertirà en
l’obra pública de més envergadura dels darrers anys, situant
les xifres d’inversió municipals
molt aprop de les dades anteriors a la crisi.

Secció tipus

CARRER AMB VIAL SENTIT ÚNIC
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> El cost del projecte
puja fins els 2,3 milions
d’euros i la seva execució
ha d’haver finalitzat
durant la tardor de 2018

Vianants i bicicletes
Pensant en el futur del municipi i en les tendències de circulació de les properes dècades,

el projecte permetrà que els
vianants i les bicicletes tornin
a tenir més protagonisme que
els vehicles a motor en el nou
Tomb de Muralles. A grans
trets, l’obra es pot resumir
així: voreres molt més amples
en tot el recorregut, un carril
bici que recorrerà la totalitat
del perímetre del nucli antic,
un sol carril i un sol sentit de
circulació –excepte en el tram
a dos nivells del Raval de sant
Pere, en el passeig Josep Cristià i entre el Portal d’Avall i el
carrer de l’Hort dels Ferros– i
zones d’aparcament només
on l’amplada ho permeti i ex-

clusivament en la part exterior
del carrer, en cap cas en la línia
de les muralles.
L’aposta de futur és important i trencadora en molts
aspectes, però equiparable a
altres apostes de futur innovadores que ha viscut la Selva
anteriorment.
A més de fomentar l’ús de
la bicicleta i que els veïns es
tornin a moure a peu pel nucli
antic, l’obra permetrà suprimir
els cablejats aeris, posar al dia
tot el paquet de serveis d’aigua,
llum i clavegueram als veïns de
les muralles i revaloritzar les
finques de la zona.

Nous aparcaments
dissuasoris

L

a idea de recuperar espai
per a la gent en detriment
dels cotxes farà que la
pèrdua de places d’aparcament en superfície sigui notable en el nou Tomb de Muralles. L’objectiu és arraconar
cada vegada més l’automòbil i
apostar per un poble més respectuós i més saludable.
Malgrat això, i tot i que la
responsabilitat de l’aparcament habitual de cada vehicle
hauria de ser responsabilitat
del seu propietari, el consistori
ha iniciat l’execució d’un pla
d’aparcaments que vol minimitzar l’efecte de les obres a
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les muralles. Per aquesta raó
s’ha ampliat l’aparcament de
l’Hort del Tàrrech fins al carrer de les Monges i també
l’aparcament del Raval de Sant
Pere s’ha allargat també fins al
carrer Pié i Faidella, amb sortida pel carrer de les Eres. Tot
plegat permet disposar de 130
noves places públiques i gratuïtes que, sumades a les existents en ambdós punts, fan
un total de 220 places. A més,
aviat s’hi afegirà un nou aparcament entre el cementiri i el
carrer de l’Hort del Planter, on
també s’hi ubicarà una nova
zona d’esbarjo per a gossos.

INFORMATIU LOCAL
Ajuntament de la Selva del Camp

L’hora del Turisme
La Selva disposa d’una nova ruta guiada: els Espais
de Patrimoni i Memòria (EPIM), un recorregut
pel municipi on es posa en valor la riquesa
arquitectònica i històrica de la vila

L

a regidoria de Turisme
ha dissenyat la ruta
dels EPIM amb l’objectiu que cada visitant pugui
fer-la de forma autònoma i
en l’ordre que prefereixi. És
per això, que en cada punt
emblemàtic de la localitat
s’hi han instal·lat panells informatius que expliquen la
història de cada monuments
de forma esquemàtica.
L’itinerari combina patrimoni i innovació, donat que

els panells informatius i corporen un codi QR exclusiu
que permet, després de ser
escanejant amb un smartphone o una tauleta, accedir
a la pàgina web on hi ha la
informació ampliada en diferents formats i, fins i tot, una
audioguia que es pot escoltar des del mateix telèfon
mòbil.
A més dels panells, de la
pàgina web i de les audioguies, també s’ha editat una

> L’itinerari
és innovador
i cada panell
inclou un
codi QR
que permet
accedir
amb el
mòbil a més
informació
o a una
audioguia

la Selva Municipal
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completa guia il·lustrada que
integra totes les memòries
en català, castellà i anglès.
Un panell digital tàctil ubicat
a l’entrada del Castell també
proporciona informació de la
ruta i permet fer una planificació de la ruta.
Els punts inclosos en els
EPIM no són només els edificis monumentals més habituals, com ara l’església
parroquial, el castell o l’ajuntament, si no que també s’hi

afegeixen altres punts importants per a la història del
municipi, com ara la Casa de
la Vila vella, l’Ateneu, el rec
de la Vila o la seu del primer
sindicat agrícola. De fet, a
banda de repassar el valor
històric del municipi, la ruta
també acompanya el visitant
en un viatge per la important
tradició associativa i cultural del poble, així com per la
trascedència de l’agricultura
selvatana.

Nou punt
d’informació
al Castell

D

es de la passada Setmana Santa, el Castell
del Paborde acull un
nou servei d’informació turística per tal d’atendre els visitants al municipi durant els
caps de setmana. El punt reforça les dues oficines que es troben durant els dies laborables
a l’Ajuntament i a l’Hort d’Iglésies i té un doble objectiu: crear un punt on s’agultini tota la
informació referent a la Selva
del Camp i voltants en matèria
de turisme i, per altra, ajudar a
difondre la història d’un espai
com el Castell. Una tècnica de
Turisme és l’encarregada d’in-
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formar sobre allotjament i restauració del municipi, a més de
les festes i, sobretot, de la ruta
pels Espais de Patrimoni i Memòria, de la qual se’n poden
concertar visites guiades. A
més, gestiona les xarxes socials, imprescinibles per donar a
conèixer la imatge de la Selva
del Camp més enllà del municipi. El Punt d’Informació Turístic està obert dissabtes d’11 a
1 del migdia i de 4 de la tarda a
8 del vespre, i diumenge de 10
del matí a 2 de la tarda. També
ha estrenat pàgina oficial a la
xarxa Instagram, on s’ha creat
el hashtag #visitalaselva.

empresa

El polígon
no s’atura

E

l polígon industrial
de la Selva del Camp
continua assegurant
el seu futur amb les apostes
de futur de dues empreses
vitals per al teixit econòmic
del municipi, Go Fruselva i la
històrica Macresac.
Pel que fa a l’empresa
alimentaria dedicada a la
producció de sucs que des
de fa 9 anys es troba al polígon Mil·lenium, on va adquirir les antigues instal·lacions
de Pago, es troba amb la necessitat de créixer per assegurar la seva competitivitat.
El problema era que la companyia ja ocupa la totalitat
de metres de la seva parcel·
la, de manera que l’Ajunta-

ment ha accedit a tramitar
la requalificació de l’espai
de la zona verda municipal
adjacent a l’actual planta per
tal de permetre l’ampliació
de les intal·lacions. D’entrada es preveu construir una
nova zona de recerca, ampliar l’espai d’oficines i una
nova zona d’aparcament.
En el moment que la
finca passi a ser definitivament sòl industrial, Fruselva
la comprarà i l’operació es
compensarà amb una nova
zona verda equivalent a l’anterior.
Pel que fa a Macresac,
ubicada en un polígon propi
a la carretera de Paret-Delgada, la situació és similar,

donat que la societat requereix una ampliació de la
zona d’emmagatzematge i
no compta amb més superfície industrial al voltant de
la planta. Per aquesta raó
s’ha tramitat la requalificació
d’una finca rústega adjacent
a la factoria que s’utilitzarà per a incrementar l’espai
disponible.
Des del consistori es
valora especialment el significat d’ambdues operacions, donat que asseguren
la possibilitat de creixement
de dues de les empreses
més importants de La Selva
i, al mateix temps, vindrien a
garantir l’aposta de futur de
totes dues pel municipi.

e
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> Go
Fruselva i
Macresac
consoliden la
seva inversió
al municipi
ampliant
les seves
parcel·les

la Selva Municipal
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treball i economia

Més qualificació,
menys atur

F

ins i tot els pitjors desastres de la humanitat han servit per
aprendre lliçons de futur i,
encara que és cert que a
vegades aquestes lliçons
han perdurat poc i els errors
s’han repetit, esperem que
tot allò que vàrem aprendre
després de la darrera gran
crisi econòmica ens serveixi
durant molt de temps.
D’entrada, a la Selva ja
hem començat a recollir els

fruits de tot el que es va haver de redreçar en els anys
més durs. Ha estat una feina de constància però els
resultats de les polítiques
d’ocupació en les que col·
labora l’Ajuntament han
permès rebaixar notablement les xifres d’aturats
fins al 9’6 per cent, segons
dades del mes de maig.
El percentatge és encara alt si es té en compte
els nivells on s’havia arribat

durant l’època de bonança,
però queda molt per sota
de la xifra catalana i espanyola, on la taxa d’atur encara supera de llarg el 14 i
el 18 per cent, respectivament.
Més aules
homologades
La feina de l’àrea de Formació va començar demanant
ajudes per tal d’invertir-les
en qualificació professional
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i això es va traduir en l’homologació de tres aules per
fer formació que aviat s’esperen poder incrementar.
Durant l’any 2017 s’han iniciat tres certificats de professionalitat de la branca
administrativa i informàtica.
Resulta especialment gratificant saber que després
del primer certificat, dues
alumnes ja van rebre ofertes per ser contractades.
Responent a la demanda de les empreses locals i
de la zona, sobretot del turisme, s’ha realitzat un curs
de manipulació d’aliments,
a més d’una titulació de
conductor de carretons elevadors. La tasca es completa amb sessions individuals
amb els usuaris i usuàries
on es treballen els hàbits
ocupacionals (crear un CV,
portals d’ocupació, asses-

> Trenta
empreses
han gestionat
ofertes a
través de
la Borsa
de Treball,
mentre que
14 usuaris
han trobat
feina gràcies
a l’oficina

soria...) i pròximament s’incidirà en la formació bàsica
en informàtica i tecnologia,
a més de repetir els cursos
de manipulació d’aliments i
de carretons elevadors.
Actualment 639 persones formen part de la Borsa
de Treball de la Selva, 552

dels quals són residents al
poble i la resta, de municipis del voltant. A més, unes
30 empreses hi han contactat per gestionar ofertes de
treball, mentre que ja són
14 usuaris que han trobat
feines gràcies a les intermediacions de l’oficina.

Reforçant
el comerç

E

l paper del comerç ha
estat sempre vital en el
teixit empresarial selvatà, de manera que l’Ajuntament ha volgut seguir ampliant la seva col·laboració amb
el col·lectiu de comerciants
i empresaris del municipi,
l’AES, i la tardor passada va
participar en l’organització de

la primera Nit del Comerç del
Camp de Tarragona, celebrada al Castell. Aquesta primera
trobada de comerciants de la
Cecosect tarragonina va servir
per homenatjar el comerç de
proximitat i s’emmarca dins de
les accions per a promocionar
els establiments tradicionals i
la seva recuperació.
la Selva Municipal
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patrimoni

El camí del Rec
és l’estrella

A

l llarg dels segles, els
selvatans han tingut
cura del Camí del
Rec, mantenint viva la seva
petjada en una de les rutes
més importants del municipi, la que garantia el subministrament d’aigua al poble.
Antigament, un cop cada
any, pels volts de l’estiu, els
vilatans eren cridats a participar en l’Empriu, un acte
que recorria el traçat del rec
per mantenir-lo net i que re-

fermava el seu dret d’ús dels
recursos naturals que els arribaven per la vall de la Selva, dels quals l’aigua n’era el

més valuós.
Enguany mig miler de
veïns de la Selva van resseguir de nou el camí per tal

> L’èxit del camí es
tradueix amb una mitja
de més de 4.000 usuaris
mensuals
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Cuidem
el Pont Alt

d’estrenar, en aquest cas, el
darrer tram del sender més
popular i amb més història
del municipi. Després que
els darrers anys el Consistori
hagi recuperat el recorregut
històric del sender, des de
la Resclosa i el Pont Alt fins
a l’entrada del nucli urbà de
la Selva, l’èxit del projecte
ha portat a l’Ajuntament a
afegir un nou tram a la via,
tot seguint el camí de l’aigua
que alimentava el rec.
És així com s’han obert
1.500 metres nous de camí
en paral·lel a la riera de la
Selva, a partir de la resclosa
que històricament ha servit
per fer la captació selvatana,
fins a arribar gairebé al Pantanet.
Gràcies a la iniciativa,
s’ha pogut netejar i recuperar una part important de la
llera de la riera en tot aquest
tram del vial, que transcorre
parcialment pel curs de l’ai-

L’Ajuntament de la Selva, en col·laboració amb l’empresa Comaigua, van afrontar durant
l’hivern una rehabilitació parcial de l’estructura del Pont Alt després que es detectessin filtracions en la canonada que travessa el pont i que abasteix el municipi. Donat que aquestes humitats no només afectaven el conducte sinó també a algunes parts del monument,
en una primera fase Comaigua va substituir la canonada malmesa, per després realitzar
una tasca de consolidació de les zones afectades. L’actuació va permetre consolidar els
punts en més mal estat de l’estructura del Pont Alt, a més de netejar la vegetació que hi
creix. Aquesta és només una primera actuació puntual que ha de precedir una actuació
global per tal de restaurar íntegrament el monument. L’actuació està pendent d’una subvenció de la Diputació de Tarragona i es preveu materialitzar de cara a 2018.
gua i per l’interior de finques
particulars, els propietaris de
les quals han cedit el dret de
pas a l’Ajuntament. Des de
la regidoria d’Obres Públiques i Patrimoni s’ha agraït
especialment les facilitats i
el suport ofert pels propietaris per tal de tirar endavant
el projecte, que també ha
comptat amb la col·laboració
de la Diputació de Tarragona,
CaixaBank i l’Associació Aurora, encarregada de desbrossar el camí.
Una de les actuacions
més complexes ha estat
la construcció de diversos
ponts i passarel·les de fusta
per tal de facilitar la circulació dels excursionistes en
els punts més estrets i complicats. Aquestes construccions han estat dissenyades per tal de no bloquejar
el pas de l’aigua en cas de
crescuda de la riera, disposen d’ancoratges que per-

> La Festa de l’Arbre
va servir per plantar
roures, freixes, llorers i
margallons al costat del
Pont Sec
meten resistir el pas normal
de l’aigua i estan integrats
en l’entorn.
Més de 100 arbres
al Pont Sec
L’obertura d’aquest darrer
tram del camí del Rec es va
realitzar coincidint amb la
Festa de l’Arbre, de manera
que el club Arítjol va organitzar una caminada popular
des de la rotonda del Molí

del Rovellat fins al final del
sender, amb tornada fins a la
Resclosa, on l’Ajuntament va
oferir un esmorzar. La diada
es va completar amb la tradicional festa de l’arbre al costat del Pont Sec, on s’hi van
plantar roures, freixes, llorers
i margallons, entre altres espècies autòctones, a més de
realitzar-se tallers i activitats
pels més menuts a càrrec de
l’empresa Comaigua.

la Selva Municipal
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medi ambient

Un poble
més sostenible
i respectuós

E

l futur de les noves generacions de selvatans
no serà futur sense un
entorn on desenvolupar-se,
sense una qualitat de vida
que n’asseguri el creixement
ni sense un medi ambient i
uns recursos que en garanteixin la subsistència... i tot això
no és cosa de demà, és cosa
nostra i ho he de decidir avui.
Per totes aquestes raons, des
de l’Ajuntament s’ha apostat
al màxim per les polítiques

de respecte a l’entorn i de
lluita contra el canvi climàtic i
aquest 2017 s’ha aprovat iniciar el PAES del municipi, el
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible, que els darrers anys
s’han compromès a aplicar un
bon nombre d’administracions locals en l’àmbit europeu.
El projecte arrenca l’any
2008, quan la Comissió Europea va posar en marxa el
denominat Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses, i l’Ajuntament de

la Selva s’hi va adherir el 15 de
setembre de 2014 per tal que
abans del 2020 es redueixin
més d’un 20% les emissions
de gasos d’efecte hivernacle
(GEH), incrementar en un 20%
l’eficiència energètica i aconseguir que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
Els municipis han d’elaborar un inventari de les emissions de referència (IRE) i el
seu Pla d’Acció per l’Energia

> Tota
l’energia
elèctrica que
consumeixen
l’enllumenat
i els edificis
públics és de
procedència
neta
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Sostenible (PAES), amb la
definició de les accions a endegar per fer realitat aquesta
reducció. Més enllà d’això, la
Selva també vol avançar cap
a l’adaptació de la UE al canvi
climàtic i millorar la preparació dels ens locals als efectes
del canvi climàtic, de manera
que el nostre PAES també té
en compte els riscos i vulnerabilitats del poble davant el
canvi climàtic i a les accions
d’adaptació.
Electricitat
100% neta
El pla serà d’aplicació gradual,
i la seva implementació estarà
vinculada a les línies d’ajuts

que es puguin obtenir en cada
cas, tot i que enguany ja s’ha
aconseguit que l’empresa
energètica que nodreix el consistori, Endesa, s’hagi compromès a certificar que tota l’energia que ven a l’Ajuntament fins
a final d’any per a l’enllumenat
públic i el consum dels edificis
municipals sigui de procedència 100% verda. El compromís
s’ha aconseguit després que
el poble s’hagi adherit a la
plataforma de compra energètica de l’Associació Catalana
de Municipis, que exigeix que
l’energia sigui de procedència
neta i, a més, obtenir-la a preus
més avantatjosos que els habituals.

No afluixem
en la “selectiva”

L

a recollida selectiva de
la brossa domèstica va
marcar un abans i un
després en el dia a dia de
la vida a la Selva fa ja més
de quinze anys. Un fet tan
trencador com van ser els
contenidors soterrats ens va
convertir en tot un exemple
a seguir i, al mateix temps,
ens va fer sentir més responsables que mai vers el futur.
De fet, la recollida selectiva

ens va fer adonar de la necessitat de ser responsables
amb la nostra brossa i d’actuar amb responsabilitat. Els
hàbits ja els tenim adquirits,
però cal seguir reforçant el
nostre compromís i fer més
intensa la cura amb la que
realitzem la selecció, motiu
pel qual es prepara una nova
campanya de conscienciació
dedicada a seguir millorant
encara més.
la Selva Municipal
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agricultura

La Borsa de terres,
tot un referent

L

a iniciativa de l’Ajuntament
de la Selva que des de fa
un any intenta lluitar contra
l’abandó de finques tot cercant
la seva recuperació per al conreu a través de joves pagesos,
l’anomenada Borsa de Terres,
s’ha convertit en un referent no
només en l’àmbit comarcal sinó
pràcticament arreu de Catalunya.
El valor del projecte s’ha
demostrat tancant els primers
acords entre propietaris i els nous
explotadors de les finques però,
sobretot, amb el fet que la idea
ha estat protagonista de diverses
conferències realitzades arreu
del territori català. La importància
del projecte va fer que fins i tot es
convertís en protagonista d’una
jornada tècnica a l’Escola Agrària

> La iniciativa selvatana es
pren com a exemple per
altres borses de terres que es
preveuen crear al Baix Camp i
en altres punts de Catalunya
Mas Bové i que el Consell Comarcal del Baix Camp treballi en
la creació d’una borsa de terres
similar d’àmbit supramunicipal.
La borsa selvatana permet
que l’Ajuntament actuï com a
mitjancer posant en contacte
propietaris agrícoles que no es
poden fer càrrec de les seves explotacions amb pagesos potenci-

alment interessants en portar-les.
Aquesta funció compta amb la
col·laboració de les dues cooperatives selvatanes, Coselva i
l’Avellanera i l’únic requisit que es
demana als propietaris és que no
hi hagi una previsió de vendre la
finca a curt termini per tal d’oferir
un mínim de seguretat al pagès
que vulgui explotar-la.

Les finques
rústegues i l’IBI
Els propietaris de terrenys
rurals van poder acollir-se
l’any 2016, i poden tornar a
fer-ho aquest 2017, al retorn
de l’IBI de les seves finques
després que l’Ajuntament
hagi tornat a crear una partida pressupostària per a
compensar aquest impost
d’obligat cobrament. Els requisits per a recuperar l’impost són estar empadronat
al municipi, cotitzar al règim
especial agrari o haver-se jubilat dins d’aquest règim. A
més, és imprescindible que
la finca estigui treballada.
16
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400 anys de
la Confraria de la Sang

V

int-i-quatre
agrupacions d’armats de localitats tarragonines
i lleidatanes van participar
en l’acte més rellevant organitzat per a commemorar
els 400 anys de la Confraria
de la Sang de la Selva, la XXI
Trobada d’Armats de les Comarques Meridionals, celebrada al municipi una setmana abans de l’arrencada de
les festes de Setmana Santa.
Prop d’un miler d’armats
i més de 3.000 persones als
carrers van convertir la jornada en la trobada més multitudinària feta mai, a més
de considerar-se també una
de les més significatives en
comptar amb dues formacions històriques que no acostumen a participar en aquesta mena d’esdeveniments:
els armats de Mataró i els
armats de la Sang de Tarragona. Les dues entitats van
acceptar la invitació per tal
de celebrar l’efemèride de la
Reial Congregació de la Sang
de Nostre Senyor Jesucrist
selvatana, especialment la
confraria tarragonina, donat
que les actes de la Sang de
la Selva especifiquen que en
el moment del seu naixement, ara fa quatre segles,
va rebre ajuda i consell de
la seva homònima de Tarragona i ambdues entitats han
mantingut sempre un vincle
de germanor.
La Trobada d’Armats va
compartir
protagonisme
amb una exposició al Castell
i amb les conferències de la

doctora Francesca Espanyol,
professora d’Història de la
Universitat de Barcelona, i de
Quim Masdéu sobre l’origen
i l’organització de les confraries medievals i sobre com
va néixer l’entitat selvatana.
Tot plegat va servir de
preludi pels actes litúrgics
de la Setmana Santa, una
celebració que va arrencar
oficialment Diumenge de
Rams amb el pregó a càrrec
d’Anton Ferrater, secretari
de la Confraria de la Sang.
La jornada central de la celebració, el Divendres Sant,
va refermar-se com la celebració local més significativa
tant per participació com per
les seves particulars carac-

terístiques. Aquestes són les
raons bàsiques per les quals,
precisament, ara fa set anys
la Generalitat de Catalunya
va atorgar el reconeixement
de Festa Tradicional d’Interès
Nacional al Divendres Sant
selvatà.
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> Els armats de Mataró i
Tarragona van participar
en la trobada de forma
extraordinària per tal de
retre homenatge a la Sang

la Selva Municipal
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cultura

La Història
torna a lluir

D

els prop de 8.000 documents del fons municipal, 561 són pergamins. Aquests manuscrits
són bàsics per a entendre la
importància històrica de la
vila i amb l’objectiu de seguir
conservant aquest patrimoni,
l’Ajuntament va encomanar
als Tallers de Conservació i
Restauració de l’Escola d’Art i
Disseny de Tortosa un informe
en el que s’han avaluat 542
pergamins datats entre els segles XIII i XVIII, entre els quals
hi figura el més antic, de l’any
1209.
El pergamí és un suport
molt sensible i els canvis
d’humitat fan variar les seves
dimensions i creen arrugues,
sequedat, esquerdes i que es
malmeti.

Per tal d’evitar-ho l’arxiu
municipal millorarà l’emmagatzematge dels pergamins
mantenint-los sempre a 25º
de temperatura i amb una humitat relativa del 45%.
Restauració del llibre
de la Sang
Coincidint amb la presentació
de l’informe per a la conservació dels pergamins de l’arxiu, la Confraria de la Sang va
mantenir una trobada amb
les especialistes tortosines
per tal de mostrar l’estat del
llibre de les Noves Ordinacions de l’entitat, que data del
1793. La Confraria aspira a
poder restaurar el document
i el president de la Diputació
de Tarragona, Josep Poblet, es
va comprometre públicament

a tirar el projecte endavant en
la visita realitzada al poble durant la XXI Trobada d’Armats
de les Comarques Meridionals.
Per altra banda, després de
trenta anys de treball, l’estudi de recerca de toponímia i
antroponímia de la Selva del
Camp ha entrat ja en la seva
última fase. Gràcies a un acord
entre el consistori selvatà i el
Centre d’Estudis Selvatans
(CES), l’entitat ha pogut tancar
els darrers detalls d’un projecte que fins ara l’entitat havia
afrontat pràcticament en solitari. L’aportació municipal en
el treball ha estat de 2.000 euros i s’espera que vegi la llum
durant 2018 es reivindiquen
les arrels de la Selva i el seu
gran patrimoni cultural.

> El CES
espera
enllestir
l’any vinent,
després de
tres dècades
de feina,
l’estudi de
toponímia
local
18
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El nostre futbol
ja és centenari

L

a Diada de Sant Jordi
del 2017 va ser especial
a la Selva del Camp, donat que no van ser els autors
més consagrats ni els més
mediàtics els que van esgotar tots els seus llibres de
les parades locals, sinó que
van ser Lluís Miró i Jaume
Miralles els que van erigir-se
com les grans estrelles de
la festa del llibre al municipi. El secret va ser la seva
‘criatura’ presentada aquell
mateix cap de setmana: “100
anys de futbol a la Selva del
Camp”, una retrospectiva
que repassa amb tota mena
de dades, fitxes i moltes fotografies inèdites el segle de
vida d’aquest esport al municipi.
La presentació del volum
va servir per omplir el Castell
de gom a gom d’antics jugadors, de familiars i d’amics
que no es van voler perdre
l’oportunitat de descobrir el
resultat de quasi una dècada d’intens treball. Durant el
transcurs de la presentació,
Miró i Miralles van explicar
algunes anècdotes i curiositats que s’han trobat mentre
donaven forma al projecte,
que ha anat creixent a mesura que passaven els anys
i en el que hi han confluït
diverses iniciatives i treballs
anteriors d’aquests dos exjugadors del CF La Selva.
El volum ha estat editat
per l’Ajuntament de la Selva
i compta amb unes 400 fotografies recuperades d’arxius
personals, la gran majoria

d’elles inèdites, on apareixen vistes i dades de tots els
camps de futbol del poble,
des del primer camp del Bitxo (en els terrenys de l’Avellanera) fins als dos darrers
del camí de l’Horta, passant
pel de la riera (a l’inici del
camí d’Alcover), el camí de la
Trampa o el Parc Baix Camp.

Un dels fets més rellevants és
però la possibilitat de veure i
recordar com totes les generacions de joves selvatans,
tan diverses i amb realitats
tan diferents des dels anys
vint del segle passat fins a
l’actualitat, han pogut créixer
compartint una passió comuna i conjunta per un esport.

> El llibre de Jaume
Miralles i Lluís Miró
repassa com el futbol
ha aglutinat les passions
dels joves selvatans
durant tot un segle

la Selva Municipal
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Tempo ‘vivace’
pel Castell

U

n any d’esdeveniments culturals resulta
pràcticament
impossible de resumir, però
sí que resulta imprescindible valorar la tasca que un
entorn com el del Castell del
Paborde representa setmana rere setmana en l’activitat creativa de casa nostra.
De fet, la pregunta que cal
fer-se és, com era possible
la vida cultural selvatana
sense aquest equipament?

20
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Durant els últims mesos un dels programes més
rellevants que han passat
pel Castell ha estat el del
Campus d’Arts Escèniques
que va organitzar l’Ajuntament de la Selva a través
de les seves àrees de Joventut i Formació. Per primera vegada al municipi,
però també en l’àmbit de
la demarcació, se celebrava una activitat destinada a
descobrir camps tan variats

com la dansa, la imatge o
la interpretació a joves que
busquin alternatives al seu
futur professional. L’èxit del
campus, celebrat durant la
Setmana Santa, va originar
que es treballi ja en una segona edició.
A banda d’aquesta activitat formativa, el Castell
s’ha convertit també en la
seu de Gotes d’Art, un tastet introductori en les diverses modalitats del món
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> Una de les exposicions
més notables i
sorprenents ha estat
la que ha repassat la
trajectòria escultòrica de
mossèn Joan Curieses
de la dansa destinat a nens
i nenes del municipi. L’èxit
d’aquest programa ha fet
que també tingui la continuïtat assegurada i que, a

més, se li busqui un emplaçament més adient.
Des d’un punt de vista creatiu, una de les exposicions més notables

–i més sorprenents per a
tots aquells que no coneguessin prèviament la seva
faceta artística–, és la que
va repassar la trajectòria
de mossèn Joan Curieses.
Aprofitant la presentació
del llibre que la Diputació
de Tarragona ha dedicat a la
seva activitat artística, tant
litúrgica com laica, les sales
del Castell van acollir una
mostra de les creacions
més significatives del rector de la parròquia selvatana. Curieses, que va compaginar els seus estudis al
Seminari amb els de Belles
Arts, és tot un referent escultòric de casa nostra.

Grans dames
a casa nostra

A

més de les representacions teatrals i els
concerts a càrrec de
grups i intèrprets de casa
nostra, amb èxits tan rellevants com el ple absolut del
projecte ‘Història de la por’ o
el concert del virtuós del violí
Alexandre Amorós, el Castell
ha acollit en els darrers mesos
diverses primeres figures del
nostre teatre i literatura, com
són Montserrat Carulla o Olga
Xirinacs. L’escriptora i poetessa tarragonina va ser l’encarregada de presentar l’ex-

posició ‘Una literatura pròpia,
dones escriptores’, sobre el
paper de les dones en l’àmbit
de la literatura catalana, mentre que Carulla va presentar
‘La música de les paraules’,
un espectacle on explica moments de la seva experiència
vital i professional.
la Selva Municipal
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joventut

El jovent
té un pla

E

l jovent de La Selva
disposa des de l’estiu passat d’una eina
bàsica de cara a coordinar
i estructurar les polítiques
de Joventut del municipi i,
a més, assessorar i facilitar tot el que estigui relacionat amb les necessitats
d’aquest col·lectiu. Es tracta
del Pla Local de Joventut, un
document de planificació a
quatre anys vista elaborat
des del Punt d’Informació

Juvenil amb la participació
de tots els col·lectius selvatans i que el ple del Consistori va aprovar per unanimitat.
El pla dels joves selvatans, elogiat per la seva qualitat fins i tot fora del nostre
municipi, traça les línies a
seguir per tal d’estructurar
una política coherent des
de l’Ajuntament, tenint en
compte la diagnosi prèvia
realitzada sobre el terreny i

també l’abast dels recursos
disponibles.
Abans de redactar el
document es van realitzar
diverses reunions i enquestes prèvies d’on es van anar
desgranant les necessitats
més rellevants. Un dels fets
més destacats en els que
incideix l’estudi és en la
poca informació que arriba als nostres joves sobre
els recursos i les iniciatives
que es desenvolupen des de

> El Pla Local
de Joventut
traça les
línies a
seguir per tal
d’estructurar
una política
coherent
des de
l’Ajuntament
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l’administració cap aquest
col·lectiu, de manera que
la majoria desconeixen, per
exemple, les beques que poden demanar o els programes als quals poden acollirse. Un altre fet que s’indica
en el pla és la necessitat
del jovent de disposar d’un
espai propi de participació,
una mena de casal juvenil,
per al que s’està treballant
des de l’Ajuntament.
La transversalitat de

l’àrea de Joventut, que
abraça pràcticament totes
les regidories municipals,
fa que el Pla Local fomenti
la comunicació i les accions de forma coordinada,
fomentant les accions informatives a l’institut de
secundària i, sobretot, confeccionant una programació
estable d’activitats d’oci i
lleure com ara els cursos de
monitors, el taller de batucada o l’esquiada.

Premis de periodisme
Joan Marc Salvat

L

a inesperada mort en accident de trànsit a finals
del 2015 del jove periodista Joan Marc Salvat, amb
arrels selvatanes i director de
Canal Camp i de Ràdio la Selva, va fer que l’àrea de Comunicació selvatana i diversos
dels mitjans en els quals havia treballat, com ara LaNova
Ràdio, Reusdigital o Infocamp,
decidissin convocar l’any passat la primera edició dels premis de periodisme jove dedicats al Joan Marc.
L’acte de lliurament dels
guardons va servir per elogiar valors com l’ètica i la bona
praxi de la professió periodística, que tant defensava
Salvat. Es van atorgar dues

mencions especials a Maria
Ramírez, per un recull fotogràfic per reivindicar el paper
de la dona en la filosofia, i a
Enric Garcia per un article de
premsa escrita. El tercer premi va ser per Cristina Valls,
amb un recull d’entrevistes a
actors barcelonins; el segon
es va lliurar al jove periodista
Fabio Marchi, reconegut per la
seva trajectòria professional i
la capacitat d’emprenedoria,
mentre que Antonio Mellado
va rebre el primer premi amb
un reportatge audiovisual que
s’endinsa en les llegendes i
mites de la comarca del Priorat. Aquest mes de juny s’espera convocar ja la segona
edició dels guardons.
la Selva Municipal
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ensenyament

L’escola és verda

L

a recollida selectiva, la
construcció d’horts a les
escoles o l’ús responsable de l’aigua són alguns dels
projectes que més d’una seixantena de nens i nenes de 22
escoles del Baix Camp i del Priorat, els seus professors, a més
de tècnics de la Generalitat,
van debatre a la Selva dins de
la Trobada Territorial d’Escoles
Verdes que va acollir el municipi. La jornada s’organitza des
de fa quinze anys i serveix per a
intercanviar idees en la millora
de la sostenibilitat als centres
educatius i del seu entorn.
Els dos centres selvatans
de primària, l’escola Abel Ferrater i el col·legi Sant Rafael,
pertanyen al projecte i formen
part d’una comissió permanent que treballa de forma

> Les dues escoles
locals van participar
conjuntament en la
campanya Let’s Clean Up
Europe amb una actuació
de neteja de la riera
continuada sobre temes mediambientals.
A més de les sessions
d’intercanvi d’idees, els participants van fer un dinar de germanor i van descobrir l’espai
de la Rasa d’en Ferrater on hi
van realitzar una plantada d’espècies mediterrànies i diverses
caixes-niu per a ocells.

Neteja d’abocaments
il·legals
Entre les activitats que tant
l’escola Abel Ferrater com el
col·legi Sant Rafael també han
realitzat de forma conjunta cal
destacar la participació en la
campanya Let’s Clean Up Europe. Els alumnes de sisè d’ambdós centres van realitzar una
actuació de neteja a la riera del
municipi coincidint amb la setmana Europea de la Prevenció
de Residus i amb el suport de
l’associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals.
La campanya, que es va realitzar el mateix cap de setmana
a tota la Unió Europea, té per
objectiu conscienciar la població de la recollida dels residus
abocats il·legalment a boscos,
rius o platges. És per això que la
participació de les escoles és vital per tal de conscienciar les futures generacions sobre la cura
del medi ambient. La constatació que encara queda molta feina per fer és que en només un
matí els alumnes selvatans van
recollir desenes de quilos de vidres, plàstics, electrodomèstics i
tot tipus de deixalles.

esports

Ara sí,
Jocs Mediterranis

A

rribaran amb una mica
de retard, però finalment
l’any 2018 la Selva es convertirà en subseu del XVIII Jocs
Mediterranis de Tarragona, acollint les competicions d’esgrima.
Arran dels problemes de finançament, que van retrassar
la construcció de les principals
infraestructures
tarragonines,
els jocs es van ajornar un any
i les competicions selvatanes,
que havien de disputar-se aquest
mes juliol, es viuran finalment el

23 i 24 de juny de 2018.
En total, s’espera que els jocs
reuniexin al voltant de 4.000 esportistes de 33 països, tot i que
pel municipi només n’hi passaran alguns centenars, els participants en les diverses modalitats
d’esgrima. Durant la primera jornada selvatana es realitzaran els
combats de classificació, mentre
que durant el dia de Sant Joan se
celebraran els enfrontaments de
les fases finals. El pavelló selvatà
acollirà la totalitat de la competi-
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ció, tant masculina com femenina, i veurà totes les modalitats,
tant l’espasa, com el floret i el
sabre.
Els interessats en assitir-hi
com a públic podran comprar les
entrades per internet a partir de
l’últim trimestre d’enguany.
A banda de la promoció local
que implica que el poliesportiu
municipal es triés com a seu
d’esgrima gràcies al bon estat
de l’equipament i a les seves característiques i mesures, la designació també ha permès millorar
encara més el seu equipament.
Gràcies al suport de la Diputació s’han reforçat, per exemple,
les mesures de seguretat i tot el
sistema de protecció contra incendis.
Un altre al·licient selvatà
dels Jocs Mediterranis és la seva
mascota, Tarracvs, nascuda a la
Selva del Camp gràcies al treball de l’alumne de l’escola Abel
Ferrater Aleix Girona, que va
guanyar el concurs d’idees en el
que després es va basar l’artista
francès Jean Jullien per traçar el
disseny final.
la Selva Municipal
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Un any
per somniar

L

’activitat esportiva municipal continua destacant com un dels grans
valors de la Selva, tant pel
nombre d’entitats com per

la qualitat i quantitat d’esportistes que reuneixen. El
millor exemple és el Festesport, que anualment acomiada la temporada de competicions i que en l’última
edició va ocupar prop d’un
miler de joves i no tan joves
durant tres dies d’activitats.
La festa va servir per a
participar en activitats com
els partits de 3x3 de bàsquet o de futbol sala, en una
caminada popular, en el ioga
en família, en les classes
d’hipopressió o d’spinning,
així com en altres opcions
més clàssiques, com ara el
tennis taula. Una de les novetats va ser la possibilitat
de descobrir un esport com
és el tir amb arc.
A banda del Festesport,
aquests darrers mesos han
estat especialment intensos pel que fa als esdeveniments especials. Per una
banda, el pavelló va acollir
una nova edició del torneig
de l’Amistat de taekwondo,

amb un miler de participants, o les finals de bàdminton dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya.
Pel que fa a les entitats,
el Club de Futbol la Selva ha
viscut una temporada excepcional en les categories
de base, amb diversos ascensos de categoria i amb
l’alegria de veure l’Aleví A
classificar-se per la fase final de la Copa Atlas Energia,
considerada popularment
com la Champions del futbol base. Els selvatans van
ser un dels 16 classificats
entre els 32 equips de la
fase prèvia i el 20 de maig
a Lleida van disputar la fase
posterior amb equips com
el FC Barcelona, l’Espanyol
o l’Athlètic de Bilbao, entre
altres històrics. El nivell dels
rivals, tots de categories superiors, va convertir l’experiència en única per als joves selvatans, que aquesta
vegada no van poder donar
la sorpresa.

Bàsquet i ciclisme
de plata

D

ues entitats fonamentals per al teixit esportiu
selvatà celebren aquest
2017 les seves noces d’argent.
Es tracta del Club de Bàsquet
la Selva i del Club Ciclista Sel-
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vatà Tot Bike, que coincideixen
en la celebració dels seus 25
anys d’història. Es tracta de
dues dècades i mitja de feina i
de dedicació que arriben amb
els dos col·lectius perfecta-

ment consolidats en els seus
respectius camps i amb un
notable reconeixement tant en
l’àmbit local com més enllà del
nostre municipi. Felicitats i per
molts anys!

infància

Un Selvaestiu
multitudinari

A

ny rere any, el casal
d’estiu municipal, el
Selvaestiu, amplia la
seva oferta i supera les seves
pròpies expectatives. En l’última edició el reciclatge va ser
el fil conductor de tota l’oferta
i l’èxit va ser tal que el casal va
penjar el cartell de ‘complet’ ja
en les inscripcions del mes de
juliol.
L’Ecosummer, nom amb el
qual es va batejar l’edició de
l’any passat, barrejava l’anglès
i l’ecologia, i només el mes de
juliol va tenir al voltant de 280
inscripcions.
El simpàtic Mr. Bin va ajudar els més petits en el reciclatge, mentre que els monitors van guiar els nens i nenes
en la resta d’activitats, des
dels tallers a la visita a la piscina municipal. Una de les activitats més exitoses va ser la
Nit al Casal, on els participants
van poder dormir a les instal·
lacions del Selvaestiu, en una
vetllada plena d’activitats i de
sorpreses.
La celebració final del Selvaestiu va ser una de les novetats de l’any passat, donat que
va començar amb un festival
‘holi colours’ molt particular i
centrat en la música al que va
seguir un sopar popular amb
concurs de pastissos inclòs.
L’èxit de participació del
casal estiuenc també es va
traslladar al Parc Infantil de
Nadal, que enguany complia el
seu 30 aniversari i va tornar a
convertir-se en tot un referent
de les activitats nadalenques,
així com al campus Selvaestiu

de Setmana Santa, tota una
novetat que va debut amb
gran èxit i va repetir pràcticament l’acollida que els més
petits donen anualment al seu
germà estiuenc.
De cara a l’edició d’aquest
2017 del Selvaestiu, l’eix central serà tot el relacionat amb
el llibre El Petit Príncep i els
detalls de les inscripcions es
poden consultar ja a les oficines municipals de l’Hort d’Iglésies i a la web de l’ajuntament:
www.laselvadelcamp.cat

> El casal
va penjar el
cartell de
“complet” i es
va tancar amb
un festival
“holi colours”
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salut

El CAP reforça
l’assistència
personalitzada

N

o cal dir que el benestar
i la salut són una qüestió prioritària per a qualsevol govern i, en aquest cas,
l’Àrea Bàsica de Salut de la Selva i el seu Centre d’Assistència
Primària són molt més que això
per al govern municipal. La millora de l’assistència i, sobretot,
la seva percepció per part de
tots els selvatans s’ha convertit
en una obsessió en la qual treballen dia rere dia tant l’Ajuntament com la direcció del CAP,
i també el grup Sagessa, que
gestiona les instal·lacions sanitàries del carrer del Vilà.
Una de les prioritats del
centre és guanyar eficiència
i efectivitat i, malgrat que les
dotacions pressupostàries que

> La millora de
l’assistència i, sobretot,
la seva percepció és
una prioritat tant de
l’Ajuntament com de la
mateixa direcció del centre
arriben de les administracions
superiors encara no han recuperat els nivells que serien adients, els ajustos i la vocació de
millora i de servei han permès
fer un notable pas endavant en
l’atenció.

Això permet, per exemple,
reduir els temps d’espera i augmentar la sensació d’immediatesa, que és un dels aspectes
que resulten més valorats per
als usuaris dels serveis sanitaris; així com facilitar que nombrosos pacients del municipi
que fins fa un temps havien de
traslladar-se a Reus per tal de
sotmetre’s a diversos tractaments especials, puguin ser
atesos directament al poble.
En aquesta línia, el CAP de
la Selva realitza intervencions
de cirurgia menor i cirurgia
ambulatòria que es complementen amb un reforç en el
servei d’anàlisis clínics, així
com amb una potenciada i
més completa organització
dels serveis d’assistència domiciliària i personalitzada. Tot
plegat, conjuntament amb una
millora en l’àmbit de treball
diari del centre, permet que la
Selva disposi d’un conjunt de
serveis de gran nivell que han
fet que s’incrementi, paral·
lelament i de forma notable,
l’índex de satisfacció dels seus
usuaris.

cooperació

Solidaritat
sense fronteres

L

a Selva ha viscut un
darrer any molt intens en iniciatives i
campanyes de solidaritat i
col·laboració ciutadana, arrencant amb una participació de rècord en la Marató
de TV3, continuant amb
les mostres de suport amb
l’obertura de fronteres per
tal d’acollir refugiats sirians,
així com amb dos projectes especialment interessants encara més vinculats
al municipi: el nou punt de
suport de la Creu Roja que
s’ha instal·lat al poble i les
ajudes lliurades a l’organització sense ànim de lucre
Arxivers sense Fronteres
per tal de col·laborar en la
recuperació i digitalització
de l’arxiu del poble sahrauí.
La subvenció del consistori per al projecte dels
Arxivers sense Fronteres és
de 3.000 euros i s’emmarca
en el programa local iniciat
fa quinze anys d’ajuda als
països del tercer món o en
vies de desenvolupament.
L’ajuda del 2016 es dedica
a una entitat que treballa
per la dignitat i la memòria
històrica dels pobles, sobretot quan els seus arxius
són l’únic testimoni que els
resta de la vulneració dels
drets humans que han patit.
Precisament, Creu Roja,
que va rebre una de les darreres ajudes lliurades des
de la Selva a projectes internacionals, ha obert enguany
un nou Punt d’Atenció al
municipi. És el primer de

tota la província fora de les
seves associacions locals
tradicionals i respon a la voluntat de l’entitat d’aproparse més a la població. El punt
donarà suport als serveis
socials de la zona i reforçarà tasques com l’ajuda alimentària i l’atenció a la gent
gran. L’arribada d’aquest
projecte, que disposa d’un
local del Casal d’Entitats,
s’ha acollit amb molta il·
lusió, i més tenint en compte que es tracta d’una prova
pilot, que només tindrà èxit
amb la col·laboració de tots
els selvatans i selvatanes.
Els primers àmbits en els
quals treballarà Creu Roja
serà en joventut, a través
d’unes xerrades a l’institut,
i la gent gran, a través del
Casal d’avis.
Finalment, la setmana de
la Marató de TV3 dedicada a
l’ictus i les lesions medul·
lars va ser molt activa al
municipi, recaptant més de
5.000 euros en el conjunt
de tots els actes. La llista
d’activitats va ser infinita
i hi van participar totes les
corals del municipi, totes les
escoles de música, tallers i
escoles de dansa o fitness,
a més d’altres col·lectius
professionals, esportius o
tradicionals, que es van sumar a l’Ajuntament i al Mercat de Nadal. L’acte final va
ser la principal novetat i va
consistir en un multitudinari
espectacle de música i dansa al pavelló.
No es pot tancar aquest

repàs a les activitats solidàries d’aquest darrer any a la
Selva sense fer referència
a iniciatives més quotidianes, i també més valuoses
per la seva tasca de continuïtat, que protagonitzen
col·lectius com ara Justícia
i Pau, responsable, entre altres, de la campanya a favor
de l’acollida de refugiats; o
Càritas, que desenvolupa
una incansable tasca de suport en el dia a dia de nombroses famílies selvatanes
amb pocs recursos.
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> Creu Roja
ha obert un
nou punt
d’atenció
al municipi
que respon
a la voluntat
d’aproparse més a la
població
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infraestructures

Una
oportunitat
única

E

l projecte de millora de la
carretera entre la Selva
i Almoster es troba actualment pendent d’un estudi
complet d’impacte ambiental
que la Generalitat ha demanat
a la Diputació, com a promotora
del projecte. El projecte, per tant,
s’ha vist alentit i un cop redactat
i aprovat l’informe d’impacte,
aquest haurà de passar per una
fase d’exposició pública, des-

prés de la qual previsiblement
en derivaran noves al·legacions
que caldrà valorar. Sigui quina
sigui l’opció per la qual es decantin els serveis tècnics de la
Diputació, un cop més des de
l’Ajuntament es vol insistir que
la Selva aposta bàsicament per
una sola cosa: que l’obra es faci.
L’oportunitat que es presenta en aquests moments per als
dos municipis és única i resulta

prioritari que es resolgui amb la
màxima celeritat possible donada la perillositat que representa
l’actual via i, encara més, per la
densitat que trànsit que presenta diàriament.
Les demandes dels particulars i de les entitats que reclamen arranjar l’actual traçat
en comptes de construir un
tram nou per salvar els punts
més complicats de la via són
molt lícites; malgrat això, resulta imprescindible valorar-les no
només des del punt de vista
particular sinó, sobretot, des
d’un punt de vista tècnic i d’interès general, comptant amb els
requisits que ha de tenir la carretera pel seu volum de trànsit
actual i les previsions futures,
per les afectacions que implica
el traçat actual –canalitzacions
d’aigua, comunicacions, electricitat...– i per l’increment de la
complexitat a l’hora de resoldre
les exigències tècniques que
afecten, per exemple, els dos
torrents que creuen la via.

El Pla de Mobilitat
agafa forma

E

l projecte del nou Pla
de Mobilitat que actualment està redactant l’Ajuntament comença
a agafar forma i, més enllà
dels canvis que afectaran el
Tomb de Muralles a causa
del projecte de millora al que
es fa referència en aquest
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mateix butlletí, la iniciativa
ha de servir per a projectar la circulació de vehicles
i persones pel poble a llarg
termini. El pla inclou canvis
de sentit en alguns carrers,
millores de seguretat, la creació d’una xarxa de carrils
bici, la supressió d’algunes

places d’aparcament i la
creació de noves i consells
circulatoris, a més, estratifica cada via urbana en funció
de la seva capacitat i característiques per tal de facilitar
la vida dels veïns i ordenar la
circulació de la forma més
eficient possible.
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Finalment
arriba la fibra òptica

H

a estat una tasca d’anys,
amb intenses gestions
per part de l’àrea de
Comunicació i Innovació de
l’Ajuntament de la Selva, però
finalment enguany el municipi
veurà com comencen els treballs per tal de dotar de xarxa
de fibra òptica al nucli urbà de
la localitat.
L’empresa MásMóvil, associada en aquest cas amb la
multinacional Orange, proveiran
de connexió a internet a través
de fibra òptica al nucli urbà
selvatà i, a falta de donar llum
verda definitiva a la proposta de
desplegament proposada per la
companyia subministradora, els
tècnics de l’empresa d’enginyeria contractada per MásMóvil ja
han començat a recórrer els habitatges de la Selva per tal d’obtenir el permís necessari per
passar el cablejat per la línia de
les façanes, igual que fins ara ho
fa Telefónica o la xarxa de baixa
tensió.

Fins ara, només l’institut
Joan Puig i Ferrater, a través
d’un programa del departament d’Ensenyament de la
Generalitat, i algunes empreses
del polígon industrial podien
gaudir de la fibra òptica. El principal avantatge de la fibra és
que permetrà la navegació per

internet a molt alta velocitat i
accedir, per exemple, a continguts de televisió per cable
amb molta més qualitat, amb
xifres que poden arribar als 100
megabytes per segon, quan
en l’actualitat les ofertes més
completes a la Selva no arriben
als 15 megabytes per segon.

L’atenció al consumidor,
més aprop

D

es d’aquest mes de
maig la Selva disposa d’un nou servei
d’atenció al consumidor
obert a tots els veïns del
municipi. El servei depèn de
l’Oficina Comarcal de Consum, que té delegades les

funcions de l’Agència Catalana de Consum i permet rebre, tramitar i actuar en cas
de queixes de particulars o
empreses per un possible
servei deficient per part d’un
comerç o un proveïdor. L’oficina selvatana estarà ope-

rativa el primer dimecres de
cada mes a la planta baixa
de l’ajuntament, de 9 a 11 del
matí, i estarà capacitada per
a actuar en cas de les queixes o deficiències que requereixin accions de mediació i,
fins i tot, d’arbitratge.
la Selva Municipal
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Un pressupost
de futur que torna
a fer poble

E

l pressupost d’aquest
2017, aprovat pel ple del
Consistori per unanimitat,
tant amb el suport dels grups
del PSC i ERC en el govern com

també de CiU, a l’oposició, destaca sobretot per la recuperació
de la partida d’inversions, que
assoleix xifres que no s’aconseguien pràcticament des dels

anys anteriors a la crisi.
L’actuació estrella d’aquesta
anualitat és el projecte del Tomb
de Muralles, que s’ha convertit
en el més significatiu des d’un
punt de vista pressupostari però
també per transcendència futura i repercussió social. L’obra
s’emmarca dins del Pla de Barris
i s’endú la principal partida de la
partida d’inversions, amb més de
dos milions d’euros. Seguint amb
el Pla de Barris, enguany continuen les ajudes per tal de recuperar
el valor del nucli antic, amb una
partida de més de 100.000 euros
en ajudes a particulars, amb les
quals es té en compte que el pla
no només són carrers i serveis
públics, sinó també facilitar-hi la
vida.
Per altra banda, la partida
d’inversions també destaca pels
més de 200.000 euros que es
destinaran a la millora de diversos equipaments i serveis exis-

> La partida
d’inversions
es recupera
fins a
xifres que
pràcticament
no s’assolien
des d’abans
de la crisi
32
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> Els comptes
d’aquest 2017
destaquen per
haver estat
aprovats per
unanimitat,
tant amb el
suport del
PSC i ERC
com de CiU

del poble és el nou carregador
públic per a vehicles elèctrics,
que pretén iniciar un camí cap a
un futur més net i comprès amb
el medi ambient.

Diversos aspectes que cal
valorar són, d’una banda, la reducció de l’endeutament municipal i, per l’altra, que l’increment
pressupostari no s’hagi traduït en

un increment de la càrrega impositiva als veïns, tal com es pot observar en els gràfics que indiquen
d’on provenen i on van a parar els
diners que inverteix l’Ajuntament.

tents, com ara el Casal Entitats,
la Biblioteca o l’antic escorxador.
Les millores en carrers, a
banda dels ravals, compten amb
una partida de més de 220.000
euros, mentre que el nou aparcament d’autocaravanes amb el
que es vol potenciar el turisme,
el nou aparcament del sector del
sector Cementiri-Hort del Planter,
a més de la reparació de camins,
del torrent d’en Bartre i del camí
de les Eres rebran 200.000 euros
més.
Pel que fa als diners destinats
als polígons industrials, han de
servir per completar les inversions iniciades el 2016, sobretot pel
que fa a la nova zona verda que
ha de compensar els terrenys
que permetran ampliar Go Fruselva.
Un dels projectes que vol
marcar el que ha de ser el futur
la Selva Municipal
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Josep Masdeu,
nou alcalde

J

osep Masdeu (PSC) es va
convertir l’estiu passat en
el nou alcalde de la Selva després de recollir la vara
d’alcaldia de mans del republicà Jordi Vinyals, que va cedir-li el càrrec després del primer any de mandat, seguint el
pacte de govern signat entre
ERC i el grup socialista a l’inici
de legislatura.
La investidura de Josep
Masdeu va comptar amb els
set vots a favor dels dos grups
en el govern i els sis en contra
del grup municipal de CiU.
Segon el previst, Josep
Masdeu exercirà com alcal-

de durant el segon i tercer
any de govern, mentre que
Jordi Vinyals ha de recuperar
l’alcaldia en l’últim any de
mandat. El nou responsable
municipal retorna així a un
càrrec que ja havia ocupat
entre 2007 i 2011 i que compagina amb la vicepresidència segona a la Diputació de
Tarragona.
Aquest canvi en l’equip
de govern no afecta en la distribució de les àrees de cada
regidor, tot i que Masdeu cedeix la responsabilitat com a
portaveu del grup del PSC a
David Lafuente.

La bandera
de la Selva
ja oneja

D

es de la Festa Major de
Sant Andreu, el passat
mes de novembre, la
nova bandera de la Selva ja
oneja a la plaça de Catalunya,
tot presidint l’entrada principal
del poble. L’acte d’hissat de la
bandera, presidit per l’alcalde
Josep Masdeu, i la resta de la
corporació municipal, va estar
acompanyat per centenars de
selvatans que van voler acompanyar l’estrena del nou element identificador del poble.
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GRUP MUNICIPAL
DE C i U

GRUP MUNICIPAL
DEL PSC

GRUP MUNICIPAL
D’ERC-MÉS-AM

Ja hem arribat a la meitat de la legislatura i, sincerament, el balanç que en fem és un balanç
pobre en continguts i continuista en accions.
Continuista dels tics autoritaris d’altres temps,
on “ell” mana i tothom obeeix amb els ulls
clucs. Uns tics que en el passat mandat s’havien diluït i que no ens cansarem de denunciar
i perseguir.
La convivència, que tant costa assolir, s’ha
vist afectada per aquesta manera de governar
tan poc solidària i plena d’una obsessió pel
poder, farcida d’interessos personals i de voler
controlar i posar el nas on no toca.
Els amiguismes descarats han estat a l’ordre del dia, en contractacions de personal afí
als interessos de l’equip de govern, tant d’ERC
com del PSC i del seu entorn polític. Això sí, disfressant els números i venent a la galeria una
gestió perfecte...!
La nova Llei de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, que va
aprovar-se amb la finalitat que els governs
donessin comptes a la ciutadania de la seva
activitat s’està incomplint, sobretot en temes
de contractacions, d’informació a la ciutadania i, especialment, en l’accés per part del
nostre grup municipal a la documentació
que genera el Consistori, tot i demanar-la
reiteradament.
Per part del nostre grup, que sí que pensa
a fer feina i en el bé comú i no pas en interessos econòmics personals, aquest darrer any
hem presentat una vintena de mocions i més
de cinquanta preguntes que volen aportar una
major qualitat de vida als selvatans.
Hem incidit especialment, en els temes
que hem considerat més transcendents, com
el de la carretera d’Almoster, la nova taxa imposada al món agrícola respecte la guarderia
rural, el pressupost municipal, el deficient
manteniment de serveis com el de les piscines
cobertes, el codi ètic dels polítics i els mitjans
de comunicació, el suport al referèndum i als
imputats del 9-N o la seguretat en els edificis
municipals.
I és que, tot i haver augmentat la plantilla
del personal de l’Ajuntament, la gestió del dia a
dia no s’ha vist significativament millorada, les
queixes dels selvatans van en augment, la lentitud en la solució de les incidències fa perdre
la paciència a més d’un, la falta de coordinació
de les diferents regidories ha portat malentesos i l’atenció a les demandes del ciutadà o al
nostre grup mateix es veu eternitzada.
Molt al nostre pesar, vam haver de renunciar a acceptar entrevistes als mitjans de comunicació locals per la seva falta de serietat
i de pluralitat política imposada pel regidor de
torn, cansats de les manipulacions tendencioses en el tractament de les notícies.
Seguirem fent feina, que per això estem!

Bona feina, bon govern

Fem un poble millor!
Arribant ja a l’equador d’aquest
mandat, ens reafirmem com a grup
amb el compromís que vam assumir amb la Selva i amb la seva gent
ara fa dos anys.
Els resultats electorals van fer
possible, una vegada més, governar. I és només des del govern que
podem aconseguir que els projectes i les idees es converteixin en
realitats.
Amb dedicació i treball intentem
que l’administració dels recursos
que són de tots, tot allò que és públic, esdevingui popular i útil. Dia a
dia posem els mitjans necessaris
perquè la Selva funcioni i funcioni
bé. Entenem la política municipal i
la gestió de l’ajuntament com una
eina per continuar avançant com a
poble.
Tenim per aquest 2017 un pressupost d’inversions ambiciós i potent. Tenim ganes de fer coses i que
aquestes siguin bones per a tots.
Volem transmetre percepcions positives, les d’un poble que progressa i que no es resigna ni es conforma amb el que ja té.
No hem volgut, ni volem, deixar
passar el temps. Som conscients
que l’activitat de treballar constantment en nous projectes pot portar
problemàtiques diverses que ens
estalviaríem si la nostra opció fos
un altre. El no fer res, o fer poc, o
simplement limitar-se a mantenir
el que ja hi ha, no és el nostre estil. No estem per ocupar només un
càrrec de representació. Estem en
la política municipal amb l’objectiu
d’incidir positivament en la vida de
tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la Selva. Ens interessen
els continguts, i que aquests anys
de govern siguin productius.
Reivindiquem la feina feta i la voluntat de continuar treballant amb
determinació per fer, entre tots, un
poble millor.

Situats ja al meridià d’aquest mandat els resultats de l’obra de Govern comencen a estar
a la vista de tots. La realitat és inequívoca però
nosaltres volem destacar una dada que ens
confirma l’encert del bon camí iniciat ara fa dos
anys i ens encoratja a seguir treballant en la mateixa bona direcció: per primer cop des de fa
anys l’atur al nostre municipi ha baixat del 10%.
Com sabeu, la creació de nova ocupació,
generar nous llocs de treball i estimular el potencial econòmic: industrial, agrícola, comercial
i turístic de la Selva ha estat, i seguirà sent, una
de les màximes prioritats del Govern municipal.
Com molt bé diu l’alcalde, mentre un sol selvatà o selvatana pateixi en carn pròpia el drama
de l’atur i perdi, fins i tot, l’esperança de trobar
ocupació, la nostra feina no serà plenament reeixida.
Per això els nous pressupostos fan un esforç molt important per fomentar el desenvolupament del polígon industrial i per nodrir amb
recursos els plans d’ocupació municipal, sense
deixar de banda projectes ambiciosos com la
reordenació i vertebració del tomb de muralles.
Tots aquests fruits no haurien estat possibles sense un Ajuntament amb un lideratge
sòlid, amb un equip de Govern cohesionat i
amb les idees clares, i amb un treball eficaç i
exigent. Deixant feliçment a l’oblit, òbviament,
les incerteses, desídies i la inacció que vàrem
patir durant el mandat passat.
Per sort, entre tots hem estat capaços de
fer un pas endavant col·lectiu i obrir una nova
pàgina en l’esdevenir del nostre estimat poble.
La Selva ha recuperat l’empenta institucional,
no del dinamisme dels selvatans i selvatanes
–aquesta mai l’havíem perdut–, sinó la d’un
equip de regidors i regidores de Govern compromesos de nou al 100% amb la Selva.
Seguim ara la senda iniciada perquè aquesta segona etapa del mandat es presenta amb
perspectives molt esperançadores i suggerents.
Centrem-nos ara més que mai en els objectius que com a poble ens uneixen i desterrem
les crítiques buides de contingut que tan sols
porten a l’esterilitat. Si, com demana l’alcalde,
realment ens ho creiem, els millors dies de la
Selva estan per venir. Els socialistes n’estem
convençuts.
Un prohom va dir: “Recordem que el consens no és un senyal de debilitat i que la sinceritat de les accions sempre se sotmet a prova”.
Són paraules que adquireixen ara, novament,
plena validesa. Amb total honestedat i plena
sinceritat el grup socialista reitera el seu absolut compromís amb el desenvolupament social,
econòmic i associatiu del nostre poble. No ens
fa por la responsabilitat perquè sabem que, si
mantenim ferm el timó, la vitalitat dels selvatans
i selvatanes farà la resta i conduirà al poble al
bon port que tots desitgem de llibertat i progrés
social.
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La planificació
no és pensar en les decisions futures,
sinó en el futur de les decisions presents.
Peter Drucker

