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Il·lusions que es fan realitat
La Selva avança, és una realitat innegable que es pot verificar objectivament amb dades a la mà. Aquest progrés econòmic i de benestar social del nostre poble és fruit de l’esforç
de tots i totes, de la vostra empenta i determinació i també
de la il·lusió que hem sabut projectar des de l’Ajuntament.
No amb promeses estèrils, ni irreals, sinó amb els peus
ben assentats a terra, des del sentit comú i la consecució
d’idees que neixen d’aquesta il·lusió col·lectiva que us deia
i que després es tradueixen en realitats que fan progressar
el poble.
I de realitats concretes vull parlar-vos. Per començar,
dels pressupostos municipals que enguany inclouen la inversió econòmica més gran de la nostra història. Més de 14
milions d’euros, dels quals quasi 8 milions destinats a inversions directes. Uns recursos que hem obtingut gràcies a
l’extraordinari dinamisme de la societat selvatana i també
al bon Govern estable, amb idees clares i objectius definits,
que guia les actuacions del nostre l’Ajuntament.
Els resultats ja són plenament evidents per a tothom. Per
exemple, la millora en la depuració de les aigües residuals
que genera la Selva amb la construcció d’una nova depuradora al costat de les velles i obsoletes instal·lacions de
depuració que tenim des de l’any 1980, per garantir que es
retorna al nostre medi aigua de qualitat, amb una inversió
total de més de 4 milions d’euros, o la millora integral del
tomb de muralles del nucli antic de la Selva o la construcció d’un nou Casal del Nucli Antic al costat de l’auditori de
Santa Llúcia, amb un conjunt d’actuacions realment molt
ambicioses amb un cost que ascendeix a més de 2,8 milions
d’euros.
Això a banda d’altres actuacions que donen resposta a
necessitats reals i quotidianes dels nostres veïns, com ara
l’escola de música o l’habilitació de carregadors de vehicles
elèctrics o les actuacions al Pavelló Municipal d’Esports per
posar-les a punt per acollir la modalitat d’esgrima com a
seu dels Jocs Mediterranis 2018, per posar només uns exemples.
En definitiva, la Selva progressa i més ho farà en un futur immediat. Com alcalde, la meva única prioritat ha estat
sempre desenvolupar sempre el poble i guanyar en benestar,
qualitat de vida i riquesa per a tothom. Seguiré mantenint
ferm el timó en aquesta direcció perquè com deia Jean Monnet: el bon alcalde és aquell que pensa en les properes generacions i no en les properes eleccions.
Podem sentir-nos confiats. Som un gran poble, viu, amb
futur i orgullós de la seva identitat. I aquesta passió per la
Selva que sentim tots els selvatans és al moll de l’os del sentiment que palpita al nostre ajuntament. En podeu estar
segurs.
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La nova depuradora,
finalment realitat

E

l ple ordinari de l’Ajuntament del passat mes
de febrer va aprovar la
relació de les ofertes i la licitació de les obres de construcció de la nova estació depuradora municipal, que han
deixat com a guanyadora a
la unió temporal d’empreses
creada per la societat selvatana Constècnia 3 i la barcelonina d’origen alemany
OMS Sacede, especialitzada
en la gestió d’aigües i medi

> Una quinzena
d’empreses i UTEs
es van presentar a la
licitació, realitzada sota
els barems de l’ACA, que
financia l’obra
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El final d’una
odissea

ambient. Després d’aconseguir la màxima puntuació en
la suma de les valoracions
tècniques i de les ofertes
econòmiques i de l’acord de
ple, l’adjudicació es va fer
definitiva, de manera que es
preveu arrencar els treballs
previs entre els darrers dies
de març i els primers d’abril.
La proposta de la UTE
Constècnia 3–OMS Sacede inclou una rebaixa de
prop del 25,8 per cent del
pressupost de construcció,
amb un total de poc més de
3.125.600 euros, i ha resultat
la més ben valorada entre la
quinzena que es van presentar a concurs. L’adjudicació,
realitzada segons els barems
establers per l’Agència Catalana de l’Aigua, l’ACA –que
financia l’obra–, i sota el
control tècnic de l’empresa

La construcció de la depuradora s’ha anat posposant des de fa gairebé 17 anys i la redacció del projecte final l’ha realitzat l’empresa reusenca Invall, que l’any 2011 va rebre l’encàrrec de l’ACA per a confeccionar-lo. La paralització del projecte per part de la Generalitat
durant més cinc anys va fer que l’ACA decidís, segons els seus protocols, convocar un
nou concurs públic per a redactar el projecte de nou, però davant l’amenaça que aquest
procediment extra fes perdre de nou la partida pressupostària que hi havia disponible per
enguany, l’Ajuntament selvatà va proposar agafar les regnes de la iniciativa i convertir-se
en el que es coneix com a administració actuant. D’aquesta manera s’ha pogut assegurar
l’execució de l’obra, agilitzar nombrosos tràmits i optimitzar al màxim els recursos, com
ara en la redacció del projecte definitiu, donat que ha estat suficient un contracte menor
amb Invall per tal d’actualitzar el projecte de 2011, que és el que s’aprofitarà per fer l’obra.
d’enginyeria Invall, que en
va guanyar la direcció tècnica, se l’han disputat societats i unions d’empreses
de l’envergadura i el renom
de Copcisa, ACSA, Sorigué,
Copisa, Acciona, Comsa,
Carbonell Figueras, Arema o
Romà, diverses de les quals
havien decidit presentar-se
conjuntament com han fet
Constècnia i OMS Sacede
per tal de garantir la millor
execució possible tant la
part constructiva com de la
part d’equipament tècnic i
maquinària de la nova EDAR.
La nova depuradora ocuparà una parcel·la municipal
situada entre el carrer de la
Mecànica del polígon la Drecera, la riera de la Selva i la
zona de l’actual depuradora
i la deixalleria. Un dels punts
forts d’aquest espai és que

pràcticament no cal modificar els ramals de canonades
actuals, donat que només
caldrà allargar la connexió
fins al nou punt de tractament. A més, els terrenys del
nou complex disposen de
metres suficients per acollir
una possible ampliació futura, ja prevista en el projecte.

> La nova EDAR ocuparà
una parcel·la municipal
situada entre el carrer
de la Mecànica, la riera
i la zona de l’actual
depuradora

la Selva Municipal
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obres públiques

Les muralles
prenen forma

L

es obres de reforma integral del Tomb de Muralles
avancen i van deixant entreveure la nova fesomia que
oferirà el conjunt de carrers que
envolta el nucli antic de la Selva, amb voreres notablement
més amples, amb nous espais
per als vianants –com ara el que

s’ha creat a la zona dels Ponts–
i, sobretot, amb un conjunt de
serveis renovats que condueix
fins al segle XXI els veïns de la
zona.
L’execució dels treballs es
troba actualment en la primera
part de la tercera fase, compresa entre el Portal de Mata i el

Cantó d’en Vaqué, un dels punts
més complexos dels treballs
donada l’existència de cases a
dues cotes marcadament diferents. Aquest fet, que comprèn
el tram que tradicionalment s’ha
conegut com el raval dels Ollers,
ha obligat a realitzar algunes
adaptacions en el projecte original d’acord amb els veïns.
En el moment que es completi la base d’asfalt i s’obri el
trànsit entre els Ponts i el portal de Mata, que es preveu de
forma imminent, s’iniciaran els
treballs al Passeig Josep Cristià,
amb els quals es completarà
el tercer dels trams del projecte. L’última part de l’obra comprendrà el tram entre el Portal
d’Avall i la plaça de la Palma, un
dels que s’espera que comporti menys dificultats tècniques i
després del qual es procedirà a
realitzar l’asfaltat definitiu la totalitat de l’obra.

Una font d’història
Les restes arqueològiques que s’han localitzat al llarg de
l’obra, com ara les de l’antiga torre de les Pletes –entre
l’accés a la plaça del mateix nom i el carrer Gandhi– o de
la torre de la Batalla –davant del carrer dels Molins–, així
com altres fragments de murs, han obligat a fer-ne un
detallat seguiment arqueològic, de manera que l’actuació acumula algunes setmanes de retard que es recuperaran gràcies al solapat de les diverses fases d’execució.
Les restes més ben conservades són les de la torre de la
Batalla, de manera que s’ha optat per integrar-les en el
projecte i que puguin ser contemplades pels vianants a
través d’un calaix de formigó i vidre.
6
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participació

L’elefantet
ja torna a lluir

L

a restauració del cèlebre
elefantet de l’estació ja
es troba pràcticament
enllestida, tot completant una
de les iniciatives més votades
dels Pressupostos Participatius municipals de 2017. Els
treballs han permès reforçar
part de la seva estructura original i fer-lo lluir millor que mai,
amb unes noves orelles i cua,
dos grans ulls verds de resina
i el seu color de ciment original. La tasca de restauració
ha anat càrrec de l’escultor i
picapedrer Florenci Andreazini, que en aquesta ocasió ha
canviat lleugerament els seus
materials habituals de feina
per tornar a la vida la mítica
figura selvatana.
El 15 d’abril se celebrarà
de forma oficial el retorn al
passeig de l’Estació, tot recuperant la seva ubicació i
posició original, davant del
baixador de la Renfe. La festa d’inauguració permetrà a
les entitats i col·lectius infantils renovar la seva connexió
amb un dels elements selva-

El Casal
de Joves

tans més simpàtics i comptarà amb una cercavila amb
balls i música des del Portal
d’Avall fins a l’estació. A peu
d’escultura es podrà realitzar
un viatge pels vuitanta anys

de vida de la figura amb una
exposició de fotografies cedides pels mateixos selvatans
amb l’elefantet. La celebració
finalitzarà amb un refrigeri per
tots els assistents.

p
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Des de l’Ajuntament es recullen fotos i imatges històriques de l’escultura. Es poden
fer arribar a la Biblioteca o
enviar per correu electrònic a:
participa@laselvadelcamp.cat

El projecte de més envergadura votat dins dels Pressupostos Participatius va ser el d’un casal de joves,
el qual ha estat protagonista ja de dues reunions
obertes entre tècnics de l’àrea de Joventut i els
mateixos interessats, que han començat a realitzar
propostes de gestió i de funcionament per tal que el
projecte i les seves activitats responguin de la forma
més fidel possible a les demandes dels joves.
la Selva Municipal
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h

hisenda

14 milions d’euros
pel poble, la meitat
en inversions

L

’exercici de 2018 serà
un any històric per a
l’Ajuntament de la Selva
del Camp, que s’encarregarà
de gestionar un pressupost
de 14.147.500 euros, més
de la meitat dels quals es
destinaran a inversions en el
municipi. La xifra total, que
equivaldria a més de 2.300

milions de les antigues pessetes, és la més gran amb la
que mai ha treballat l’administració selvatana, en bona
part fruit de l’acord al que
ha arribat amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per
tal que el consistori es faci
càrrec de construir la nova
estació depuradora d’aigües

residuals del municipi.
La segona gran obra de
2018 serà la conclusió de les
obres del Pla de Barris, amb
2.800.000 euros de pressupost, entre les quals destaca
la finalització de la reordenació urbanística del tomb de
muralles ja iniciada durant
2017 i el nou Casal del Nucli
Antic, que permetrà afegir les
dues plantes superiors que
estaven previstes des de fa
anys a l’edifici annex de la
sala Santa Llúcia. Altres inversions rellevants de l’exercici seran els més de 43.000
euros per la millora d’equips
informàtics de l’ajuntament,
els 120.000 euros per millorar
el casal d’entitats del carrer
de l’Horta, o els 50.000 euros
previstos en els pressupostos participatius. També es
destinaran prop de 44.000

> La
finalització
del Tomb
de Muralles
i la nova
depuradora
marcaran
l’exercici de
2018
8
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euros a la millora del torrent
d’en Bartre, gairebé 24.000
euros a la restauració i manteniment de l’edifici de l’Hort
d’Iglésies, així com 12.000 al
nou carregador per a vehicles elèctrics. El Capítol 1 dels
comptes, que fa referència
al personal municipal, serà
l’any vinent de 2.590.000 euros, molt similar al dels exercicis precedents.
Pel que fa als ingressos, a
banda dels 2 milions d’euros
que aportarà la Generalitat
dins del Pla de Barris i dels
més de 4 milions que lliurarà l’ACA per tal d’aixecar la
depuradora, cal destacar els
1.167.000 euros que entraran a les arques municipals
en tancar-se la venda de
parcel·les del polígon industrial. L’import que es preveu
recaptar en taxes i preus de
serveis que ofereix l’Ajuntament és de més d’un milió
dos-cents mil euros, mentre
que l’import que arribarà per
impostos directes, com ara
l’IBI o l’IAE, supera els tres
milions d’euros.

Els diners, com i quan calen

L

’Ajuntament ha signat un
acord amb el Banc de Sabadell per tal de tenir disponibilitat econòmica a l’hora
d’avançar en l’execució i el pagament als proveïdors de les
grans obres del consistori sense necessitat d’esperar l’arri-

bada de les subvencions de
les administracions que s’han
compromès a finançar-les.
El crèdit pont és de 2 milions
d’euros, xifra que permetrà
pagar a les empreses licitadores i els contractistes a temps
sense que això afecti ni a la

seva tasca, ni a l’execució de
l’obra, ni tampoc a altres àrees
de l’Ajuntament. Les característiques de la pòlissa de crèdit
s’han estipulat pensant en el
fet que, un cop cobrades les
respectives subvencions de la
Generalitat corresponents a

les obres de l’Ajuntament, les
quantitats disposades quedin
liquidades. El préstec, fixat a
10 anys de termini, es paga en
funció del disposat i contempla un interès fix del 0,98%,
amb un període de carència
de dos anys.
la Selva Municipal
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medi ambient

L’Hort de la Rasa,
a l’abast de tots

L

a Festa de l’Arbre ha servit
enguany per estrenar un
nou espai municipal, l’Hort
de la Rasa. Aquest nou equipament dedicat a la natura està
ubicat entre el carrer Gandhi i el
carrer de les Monges i, després

de revertir definitivament en el
poble, ha permès ampliar el passeig arbrat que fins ara hi havia
entre la rotonda de la zona educacional i aquest punt, així com
obrir al poble l’edifici dels masovers de l’antiga Rasa d’en Batlle.

Durant la celebració de la
Festa de l’Arbre es van plantar
més d’un centenar d’arbres i arbustos, entre teixos, boixos grèvols, margallons o arboços, que
es van sumar als plataners que
marquen l’eix del passeig arbrat
que ha d’acabar unint el nucli
antic i les escoles.
L’edifici de l’Hort de la Rasa
s’utilitza parcialment com a magatzem municipal, però el projecte és convertir-lo en una aula
de natura i en un centre d’activitats ambientals. Paral·lelament
a la plantada d’arbres, molts
selvatans també es van animar a
participar en alguna de les caminades populars organitzades per
la festa de l’arbre. La més curta
va seguir els voltants del poble
i la més llarga es va endinsar a
estrenar el nou sender local recuperat amb el suport municipal:
el reobert Camí d’en Grau.

Reciclar sí...
Reduir, també

D

esprés de ser presentada durant la fira, la
Festa de l’Arbre també va servir de tret de sortida de la nova campanya municipal de civisme centrada
principalment en la reducció
i reutilització de residus, a
més de la conscienciació sobre la importància de seguir
millorant la recollida selecti-
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va. La campanya demana la
col·laboració ciutadana per
tal d’aconseguir una reducció dels residus que es generen, tot començant en el
moment de compra, a base
d’adquirir només productes
necessaris i quantitats adequades, a més de fer-ho en
envasos reutilitzables, amb
la compra a granel i utilit-

zant de bosses de diversos
usos. La campanya també
compta amb el suport del
Punt d’Atenció de la Creu
Roja, que impulsa un espai
i un equip de voluntaris que
gestionaran la recollida de
mobles, electrodomèstics i
material reutilitzable per tal
de donar-los una nova vida
amb finalitats socials.

innovació

Navegant a
la màxima velocitat

S

i fa poc més de mig any
s’anunciava l’arribada de
la fibra òptica al municipi
a través de Más Móvil, finalment un segon projecte s’ha
sumat en els darrers mesos a la
proposta per instal·lar d’aquest
servei al municipi. Es tracta del
de l’empresa sueca Adamo,
una companyia que tot just
ara comença la seva expansió
al nostre país i ho fa apostant
per zones on les grans empreses de telecomunicacions no
arribaven. La materialització
d’aquesta segona proposta ha
estat la més ràpida i els primers
selvatans van poder començar
a gaudir-ne el passat mes de
febrer.
El servei d’internet d’Adamo anuncia la velocitat de navegació més ràpida del mercat,
amb 1.000 Mb de baixada, de
manera que multiplica gairebé
per cent la velocitat mitjana real
que fins ara oferia l’ADSL al nu-

cli urbà amb companyies com
ara Movistar.
El projecte d’Adamo va arrencar a partir d’una petició popular a través de la seva pàgina
d’internet, després de la qual
va iniciar una campanya de
captació de clients potencials i
finalment la instal·lació de la fi-

bra. L’empresa ha creat un nou
ramal de fibra òptica que arriba
fins al nucli urbà des de Reus i
preveu que al juny enllesteixi la
cobertura a tots els carrers del
poble, de manera que qualsevol veí tindrà la possibilitat de
contractar la seva connexió a
internet a molt alta velocitat.

i
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Connectats amb
els vehicles elèctrics

D

urant aquest mes de
març ha entrat en funcionament el nou punt
de càrrega de vehicles elèctrics
que l’àrea d’Innovació ha instal·
lat a l’aparcament municipal de
l’Hort del Tàrrech, a tocar de la
muralla de Sant Rafael. El nou
servei municipal, que permet

carregar les bateries de dos
vehicles a la vegada, vol servir
d’incentiu per tots aquells veïns que es plantegen fer el pas
cap aquesta tecnologia, però
també convertir-se en un reclam per tots aquells visitants o
turistes amb vehicles elèctrics
que acostumen a traçar les se-

ves rutes a partir de l’existència d’aquesta mena de punts
de càrrega de bateries. El nou
servei referma l’aposta per la
mobilitat elèctrica que des de
fa anys realitza l’Ajuntament
selvatà, el qual ja disposa en la
seva flota d’un vehicle de càrrega cent per cent elèctric.
la Selva Municipal
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infraestructures

Una nova aposta
pel turisme

L

a Selva no pot deixar passar de llarg una font de riquesa com és el turisme,
com tampoc pot deixar de donar valor a tot el seu patrimoni i atractius. És per tot plegat
que l’Ajuntament continua la

seva aposta decidida per fomentar l’arribada de visitants
i ha posat ja en funcionament
el nou aparcament d’autocaravanes públic que s’ha instal·lat
al costat de la plaça de Catalunya, amb accés des de la car-

retera d’Almoster.
Aquest nou equipament,
que compta amb totes les facilitats per tal d’acollir aquest
creixent sistema de viatjar, s’ha
finançat entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament i serà gestionat pel
mateix consistori. Amb prop
de 1.500 metres quadrats de
superfície, està dimensionat
per a sis autocaravanes, tot i
que es podrà ampliar fins a les
deu places. L’oferta consistirà
en una zona d’aparcament
limitat i abonat per dies, amb
aigua potable, desguàs d’aigües grises i negres, així com
càrrega elèctrica. L’oferta se
suma al nou punt d’informació
turístic del Castell, així com a
la ruta pels Espais de Patrimoni i Memòria.

L’aigua, un recurs
que cal cuidar

U

n dels recursos més
preuats dels que ha
gaudit la Selva des dels
seus orígens com a poble ha
estat l’aigua. Tot i no comptar
amb quantitats extraordinàries, sempre ha sabut adaptar
els recursos a les necessitats.
Així va néixer el rec de la Vila,
la resclosa de la riera i construccions com el Pont Alt. Una
construcció més moderna i
primordial ha estat la bassa
reguladora aixecada els anys
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80 i que, fins a l’arribada de
l’aigua de l’Ebre, era l’element
que garantia el subministrament.
Les característiques de la
bassa obliguen a realitzar un
manteniment integral cada
cinc anys, operació que es va
dur a terme a finals de 2017,
tot renovant un equipament
bàsic per al municipi. Amb
una capacitat per a 50.000
metres cúbics, la bassa podria fer front al subministre

total del municipi durant 25
dies, donat que actualment a
la Selva es consumeixen de
l’ordre de 2.000 metres cúbics d’aigua diaris, la meitat
al nucli urbà i l’altra meitat als
polígons industrials. Operaris
de Comaigua netejar de tota
la cobertura, a més d’assegurar el seu bon estat, i es va
fer un repàs i manteniment de
tots els elements mecànics
de bombeig i desguàs de la
instal·lació.

tradicions

La Passió
més selvatana

D

esprés de la seva estrena l’any 2009, la
Confraria de la Sang
de la Selva ha tornat a promoure enguany la posada
en escena de La Passió, una
peça de caire teatral en la
que es veuen reflectits els
dubtes contemporanis davant la fe, les creences o els
valors socials a partir dels
fets que es relaten en els
evangelis sobre la mort i resurrecció de Jesucrist.
Creada pel científic i poeta barceloní David Jou per
encàrrec de la Sang i de Josep Maria Puig i Baiget, el
text selvatà es defineix com
la Passió del segle XXI, donat
que tracta de forma directa, actual i punyent tots els
dubtes que sorgeixen tant al
personatge de Jesucrist com
al voltant de la seva figura.
La direcció de l’obra ha
tornat a anar a càrrec de
Puig i Baiget, al costat del
qual s’hi ha incorporat l’actor i director reusenc Carles
Bigorra, així com Lídia Roig.
La peça, que s’ha representat els dies 10, 11, 17 i 18
de març a l’església de Sant
Andreu, ha comptat amb
la col·laboració de més de
200 selvatans entre actors,
cantors, músics i equip de
suport, tots ells amateurs. A
banda del suport econòmic
de l’Ajuntament, la Diputació, Repsol, Solarca, Indústries Teixidó i Fundació Privada
Reddis, nombroses entitats
i empreses selvatanes han
aportat el seu granet de sor-

ra a la peça.
A diferència de la Passió de 2009, que tenia l’espai escènic al mig de la nau
de Sant Andreu, en aquesta
ocasió s’ha optat per una
posada en escena més clàssica, amb un escenari sobre
el presbiteri per a l’acció

dramàtica i un segon escenari per als músics i cantors
a l’extrem contrari de l’església parroquial. El públic
ha omplert les quatre representacions de gom a gom en
una posada en escena on
cobra especial protagonisme
la Setmana Santa selvatana.

> El text
selvatà tracta
de forma
directa, actual
i punyent
temes com la
fe o els valors
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cultura

Cent anys
de l’Abel

E

l polifacètic artista i
mecenes selvatà Abel
Ferrater hauria celebrat
l’any 2017 cent anys i per
aquesta raó que des de l’escola que porta el seu nom es
va organitzar tot un programa
d’activitats per tal de recordar la seva figura. Van ser uns
mesos carregats d’activitats,
entre sortides, tallers i xerrades, que van culminar amb

una exposició que va repassar tots els actes realitzats,
a més de fotografies, manualitats i escultures fetes pels
mateixos alumnes.
El projecte del centenari
de l’Abel es va organitzar de
forma transversal, permetent als nens i nenes aprendre una mica més sobre
l’artista i tots, des de parvulari fins a cicle superior, van

treballar algun aspecte de la
seva vida. Així, es va explorar el significat de l’adjectiu
“polifacètic”, es van plantar
pins prop de l’escola tot rememorant la mateixa acció
que va fer l’Abel als 5 anys
o es van crear jocs de taula.
Fins i tot es va fer una entrada a la Viquipèdia amb el
nom d’Abel Ferrater, donat
que no existia.
A banda de tot això, es
visitar l’orgue de la parròquia
de Sant Andreu, mecenat pel
mateix Abel, amb un recital a
càrrec del músic selvatà Miquel Massana. Quim Masdeu
es va encarregar d’acostar
el llegat pictòric i fotogràfic
de Ferrater, mentre que Florenci Andreazini, deixeble
de l’Abel, va tancar aquest
cicle d’activitats amb un taller d’escultura creativa utilitzant molts dels materials que
l’Abel solia emprar en la realització de les seves peces.

El Nadal recupera
la Sibil·la

L

es veus dels cantants
d’Ensemble O Vos Omnes i de la mezzosoprano
barcelonina Eulàlia Fantova van
protagonitzar durant les festes
de Nadal una de les ofertes culturals més rellevants dels darrers mesos a la Selva, amb la interpretació per primera vegada
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a l’església de Sant Andreu del
Cant de la Sibil·la, una representació medieval recuperada
els darrers anys en la qual es
relaten els detalls del que ha de
ser la fi del món. Amb l’acompanyament de Josep Mateu a
l’orgue i amb el temple totalment a les fosques, Fantova va

omplir d’emoció continguda els
vint minuts que dura la peça, al
llarg dels quals la cantant, que
també fa de Sibil·la a la catedral
de Barcelona, va transmetent
els durs missatges del judici
final mentre el cor els va refermant i responent tots amb la
mateixa melodia.

infància

Deu anys fent
diables infantils

L

a colla infantil de Diables
va aprofitar la Festa Major de Sant Andreu per
celebrar els seus primers deu
anys de vida i ho va fer amb
un espectacle i una carretillada en la que la formació menuda va estar acompanyada
per la colla gran, pel Diabló,
així com per una nombrosa
representació de colles petites d’arreu de casa nostra.
La plaça de les Pletes va
convertir-se en l’epicentre de
la celebració, amb un audiovisual en el que es va repassar
tota la història del diables selvatans i de la resta d’elements
de l’imaginari de foc del poble,
començant a meitat dels anys
80 i fins al naixement de la colla infantil l’any 2007.
La participació de Llucifer

com a mestre de cerimònies
de l’acte es va intercalar amb
diverses enceses d’honor
fins a arribar al correfoc que
va obrir la colla selvatana i
que van completar els Mal-

sons de la Vila de Gràcia, la
Colla de Diables i el Drac Jordiet de Garcia, la colla infantil
“Els Cagarrieres” de Cambrils
i els mateixos Diables grans
selvatans.

i
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El Selvastiu i el Parc
de Nadal no s’aturen

L

es aventures del Petit
Príncep va ser la temàtica en la qual durant
l’estiu passat es va inspirar
el casal Selvastiu, una oferta
lúdica que durant els més de
dos mesos de vacances va
permetre els menuts realitzar
tallers, jocs, gimcanes, concursos, i fins i tot una estada
nocturna a les instal·lacions
de l’Hort d’Iglésies.
Una festa holi colors va

servir per tancar un any més
l’experiència, tot i que en
aquesta ocasió s’hi va sumar
un concurs de pastissos i l’habitual sopar de germanor. La
nota més destacada del Selvatiu de 2017 ha estat el rècord absolut de participació, i
és que vora 400 nens i nenes
van passar durant els mesos
de juliol i agost per les activitats municipals, cobrint totalment les franges horàries de

matí i de tarda.
Per altra banda, durant
les vacances de Nadal es va
confiar en un clàssic sempre exitós com és el Parc de
Nadal, que en aquest cas va
sortir a l’espai exterior per tal
d’inspirar els seus tallers i activitats. La confecció d’estels,
planetes i d’elements d’origen
extraterrestre es va combinar
amb clàssics com els inflables
o la novetat d’un planetari.
la Selva Municipal

15

INFORMATIU LOCAL
Ajuntament de la Selva del Camp

f

formació

Multiplicant
l’aprenentatge

L

’Àrea de Formació de
l’Ajuntament de la Selva segueix potenciant
els seus cursos i la seva activitat tant en l’àmbit profes-

sional com en el de l’enriquiment personal i al llarg dels
darrers mesos ha presentat i
desenvolupat prop d’una desena de propostes que abarquen tota mena de camps i
matèries.
Les convocatòries professionals més destacades, que permeten els seus
alumnes gaudir al final de
la formació d’un significatiu
ventall d’ofertes laborals,
són les que enguany s’han
centrat en l’àrea de l’atenció sociosanitària. El primer
curs preparatiu va destinat a
formar a assistents en atenció a domicili, mentre que a
continuació se’n prepara un
segon per a personal d’institucions socials. En ambdós
casos es tracta de cursos
subvencionats i avalats pel
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb certificat
de professionalitat. A més

d’aquests, també s’ofereixen
els cursos d’idiomes habituals, destacant les diverses
opcions d’Anglès i Català,
així com diverses accions
formatives vinculades al dispositiu del Pla de Barris que
es desenvoluparan durant el
segon semestre de l’any.
L’apartat de formació
personal compta també amb
un ventall extens, amb l’escola de sardanes, els cursos
de cuina, el taller de ceràmica, la formació en dansa
Gotes d’Art, així com la formació teatral. Enguany es
reeditarà el campus d’arts
escèniques que l’any 2017
va debutar per Setmana
Santa, tot i que es trallada
a les dues primeres setmanes del mes de juliol i amb
dues ofertes separades: per
una les arts escèniques i, per
l’altra, un taller de dansa independent.

Fomentant
el periodisme jove

E

l Premi de Periodisme
Jove Joan Marc Salvat
va tornar a ser protagonista de la Festa Major, coincidint amb el lliurament dels
premis de la segona edició
de guardó. El certamen, que
s’ha consolidat en l’àmbit de
propostes i qualitat, va guar-
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donar amb 1.500 euros la periodista tortosina Marina Pallars de 26 anys per un recull
que repassava la seva trajectòria professional. El segon
premi, de 900 euros, va ser
pel selvatà Arnau Martínez i
el seu recull d’entrevistes a
diferents personatges tarra-

gonins. Finalment, el tercer
premi va ser pel projecte de
publicació “Vaixell de Paper”,
dels joves Guillem Ferrer i
David Aymerich. Per últim, es
va fer una menció especial al
treball fotoperiodístic d’Alba
Sancha titulat “Sóc jo” sobre
la transsexualitat.

societat

Solidaritat amb
Creu Roja i Open Arms

E

l programa de solidaritat
i col·laboració que des
de fa més d’una dècada
ha permès a l’Ajuntament de
la Selva oferir suport econòmic
a tota mena d’entitats sense
ànim de lucre que treballen el
tercer sector ha optat per repartir enguany la seva aportació entre dos col·lectius, d’una
banda la Creu Roja i, de l’altra,
Pro Activa Open Arms.
El consistori reparteix al
cinquanta per cent la partida
de 3.000 euros que destina
al projecte en dos fronts molt
concrets, per una banda el de
l’acció social directa al municipi, que la Creu Roja realitza
mitjançant els voluntaris del
seu punt d’atenció local i, per
l’altra, als refugiats que intenten arribar a Europa per la
Mediterrània i a qui Pro Activa
Open Arms intenta ajudar per

tal d’evitar que morin al mar.
Creu Roja ha decidit que
l’aportació del consistori selvatà es distribuirà directament
al municipi mitjançant xecs de
100 euros que aniran destinats
a una quinzena de famílies
amb problemes econòmics,
de manera que cada xec permetrà adquirir roba i calçat a
les botigues de la localitat per

aquest import. Pel que fa a
Pro Activa Open Arms, la seva
tasca es concreta sobretot en
els vaixells que col·laboren a
evitar l’enfonsament de les
embarcacions que creuen la
Mediterrània, de manera que
l’aportació selvatana ajudarà
a fer-se càrrec de les despeses
de les seves operacions de salvament.
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Els joves s’enganxen
al “Kedem”

L

’Àrea de Joventut ha
posat en marxa aquest
hivern l’innovador projecte ‘Kedem’, que ha permès crear un espai comú i
de confiança entre joves de
12 a 14 anys de la Selva per
tal de permetre’ls expressar
els seus pensaments, pors
o inquietuds. La iniciativa, de
caràcter integrador i que té

el seu eix central en l’educació emocional, va néixer per
les escasses alternatives de
lleure que té aquesta franja
d’edat, i que es troba en una
etapa de canvis importants en
la seva vida. No només a nivell
físic, sinó també acadèmic, pel
fet que molts d’ells comencen
la secundària, i poden tenir la
sensació de no encaixar en

aquest nou ambient.
La dinàmica de ‘Kedem’
se centra en una sessió setmanal extraescolar on són els
mateixos nois i noies participants els que en porten el fil
conductor. De fet, les activitats que es proposen les fixen
els joves sota la supervisió
de Raquel Porcel, professora
d’educació física de l’institut.
la Selva Municipal
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1 d’octubre,
una lliçó de poble

E

l “sí” va guanyar a la Selva l’1 d’Octubre després
d’un intens dia de votacions en el qual la victòria va
ser, sobretot, pel civisme i la
democràcia.
2.151 selvatans i selvatanes, així com també d’altres
municipis catalans gràcies
al sistema de cens universal,
van acudir a les urnes del col·
legi Abel Ferrater per a pronunciar-se sobre si convertir
el país en un estat independent en forma de república o
mantenir els lligams d’interdependència amb Espanya.
Finalment, un 94% del total de
votants a les meses selvatanes van apostar pel “sí”, mentre que només 86 paperetes,
el que representa el 4%, van
marcar l’opció del “no”.
Tot i resultar evident que
la gran majoria dels defen-

sors de l’unionisme van optar per no participar en la
contesa electoral, la jornada
viscuda als jardins de la Rasa
va demostrar que, a la Selva,
el sentiment per votar i expressar la voluntat democràtica va molt més enllà dels
colors dels partits polítics,
tot destacant l’esperit cívic i
social que es va viure entre
els veïns que es van concentrar a les portes de l’Abel
Ferrater. Malgrat les dificultats tècniques generades
per l’acció de l’Estat contra
el referèndum, i la tensió generada per l’amenaça policial i la brutalitat demostrada
pels seus membres en altres
col·legis, la jornada es va viure amb l’emoció i el caliu de
poble reservat només per a
les fites veritablement històriques.

El 21-D referma l’1-O

C

om va succeir a la resta
de Catalunya, tot i la intervenció de les institucions per part de l’Estat i malgrat el setge policial i judicial
cap a tot el relacionat amb la
independència, les eleccions
autonòmiques convocades el
21 de desembre van refermar
i constatar els resultats dels
anteriors comicis catalans, així
com els que va oferir el referèndum de l’1-O. Una participació rècord i l’increment del
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vot unionista en algunes zones
es va veure contrarestat també per una pujada dels vots
independentistes, de manera
que l’equilibri de forces va ser
més intens que mai, amb més
vots per als partits unionistes
però més escons per als independendistes arran de l’habitual distribució de parlamentaris seguint l’equilibri territorial.
A la Selva la participació
va fregar el 86% i Junts per Catalunya i ERC van aconseguir

sumar un total de 1.961 vots,
250 més que l’any 2015, quan
es presentaven plegats com a
Junts pel Sí. Per darrere, C’s va
passar dels 411 vots de 2015
a 631. El PSC va mantenir-se,
amb 391 vots, quatre menys
que l’any 2015. La CUP va passar de 376 electors a 268. Catalunya en Comú va rebre 157
vots i el PP es va quedar amb
només 103 vots, per davant
del Partit Animalista i Recortes
Cero.

GRUP MUNICIPAL
DE C i U
Des de l’últim escrit en aquesta revista han passat molts fets, tant a nivell de poble com de país.
Pel que fa a Catalunya, no cal fer una relació del
que tots hem viscut. L’1-O ha marcat un abans i
un després.
I l’ha marcat negativament al nostre poble,
doncs en un moment de gran transcendència,
quan tocava fer recolzament a la nació catalana,
l’equip de govern local s’ha decantat per la inacció en el decisiu moment històric, negant-se a
donar suport al referèndum per mitjà del decret
d’alcaldia i mantenint un pacte que representa
la complicitat amb els partidaris del 155.
Molt lamentable, i això tot i disposar del nostre oferiment per disposar d’un govern diferent
després d’unes converses amb ERC que no van
portar enlloc i que van revalidar el seu afany a
mantenir les poltrones, unes poltrones que
prioritzen els sous per damunt dels ideals. Trista
incoherència.
Per altra banda, fa uns mesos, el nostre grup
municipal, ha denunciat al regidor d’ERC, Jordi
Vinyals a l’oficina antifrau per una presumpta
apropiació indeguda de diners públics, descoberta després de dos anys de no haver pogut
accedir als comptes municipals.
Ara bé, principalment ens hem interessat
per temes del dia a dia, que sembla que no tenen importància pels regidors de govern, com
els següents:
L’anul·lació de la nova taxa de guarderia local, que sembla més un gravamen als que cuiden
les terres i que representa un greuge respecte
als residents a la zona urbana que una altra cosa.
Un abandonament progressiu del manteniment dels edificis, serveis i zones públiques, tot
i l’augment dels recursos humans i econòmics
destinats.
La pèrdua d’alguns serveis públics com el
parc de gossos, horts urbans (a punt per a estrenar) o el servei de bar que oferia el pavelló.
L’aparença de bon govern que es vol donar,
negant problemes com són el bullying escolar o
la legionel·la a les aigües del pavelló.
L’enrocament en mantenir l’alternativa oficialista de la carretera d’Almoster, sense tenir en
compte la voluntat d’una majoria de veïns.
La nul·la capacitat d’actualitzar les dades a
la web municipal, tot i estar obligats per la llei de
la transparència.
Les decisions unilaterals en temes tan importants com la remodelació de les muralles, sense
efectuar tallers previs de participació o la imposició
d’una “bandera” que no està aprovada legalment.
La contractació a dit de treballadors, sense
obrir les opcions a la resta de selvatans.
Per combatre aquestes deficients pràctiques democràtiques i de gestió municipal hem
presentat moltes propostes i denúncies, incidint,
especialment, en temes de seguretat i en temes
mediambientals, però, com era d’esperar, no han
prosperat.
Ens esforcem per aconseguir una millora
en la vida del nostre poble i dels selvatans, però
hem de confessar que ens trobem amb pals a les
rodes i que des de l’equip de govern, no ens ho
posen gens fàcil.

GRUP MUNICIPAL
DEL PSC

GRUP MUNICIPAL
D’ERC-MÉS-AM

Passió per la Selva
Quan anem tots junts i treballem
lleialment entorn d’un projecte
comú, la Selva és invencible. Rotundament. Per què diem això amb
tanta seguretat? Perquè hem estat
capaços de celebrar la Passió de la
Selva del Camp aquesta Setmana
Santa amb la participació activa i
entusiasta de més de 250 persones
de totes les edats i condicions.
I volem destacar l’esforç i la implicació de tantes i tantes famílies
selvatanes perquè no és senzill avui
en dia, en temps de postmodernitat, comprometre a tantes persones amb un objectiu que vagi més
enllà de la seva individualitat. No
és senzill ni fàcil, però a la Selva ho
hem aconseguit. I més enllà de les
conviccions de cadascú creiem que
es tracta d’un èxit notable i des del
grup socialista volem felicitar explícitament a tots els ciutadans que
s’han involucrat en aquest projecte
que prestigia al nostre estimat poble.
Som un poble viu, també en
l’àmbit cultural i associatiu. I aquesta és una característica nostra que
no podem perdre mai. Hem sabut
créixer demogràficament sense
perdre les nostres arrels, la nostra
identitat com a poble ric en tradicions i entitats. Alhora cosmopolita
i obert al món però fidel a aquest
sentiment selvatà tan nostre que
tots sentim com a quelcom molt
propi i íntim.
Els socialistes creiem que
aquesta és la clau de volta de l’èxit
de la Selva: l’amor dels selvatans
pel nostre poble, la unitat de tots
entorn d’uns objectius compartits,
la generositat i la passió, autèntica
passió, per fer progressar la nostra
vila. I no només, o tan sols, a escala econòmica sinó, essencialment,
amb mesura humana, compromís
ciutadà i fidelitat a la Selva.

Més que 3
Som gent republicana i d’esquerres
amb inquietuds i ganes de participar activament en els afers del poble i del país. Persones disposades
a compartir idees, opinions, a elaborar projectes i reflexionar conjuntament sense por a l’autocrítica.
Des de la militància, o simplement des de la simpatia o afinitat,
durant anys hem anat consolidant
un equip de persones al voltant
d’unes sigles en les quals ens sentim identificats i còmodes. Estem
orgullosos de tots els que som,
però també dels que van ser-hi i
dels que de ben segur vindran. Som
un grup obert.
Des de l’oposició i des del govern hem treballat units i cohesionats. Hem viscut moments difícils i
complexos en l’àmbit de la política
municipal però, malgrat tot, hem
sabut afrontar-los correctament,
sense por, amb valentia, fent pinya
per defensar en tot moment el que
hem considerat millor pel nostre
poble. Així doncs, des de llocs diferents i canviants, anem avançant
pel camí de la política amb encerts
i també, per què negar-ho, amb algun desencert.
La fortalesa d’aquest grup, ampli
i divers, és el fonament indispensable que dóna sentit a tot. Volem
fer un poble millor, un país millor, i
construir-lo amb l’acompanyament,
el suport i la confiança que ens doni
la ciutadania.
Profundament republicans, som
conscients de les dificultats dels
temps actuals. A Catalunya la injustícia espanyola s’ha fet més evident
que mai. No podem defallir, hem de
persistir en el treball i en la lluita pacífica fins a la llibertat, una llibertat
que només assolirem en una Catalunya sense cadenes.
Il·lusions, satisfaccions, entrebancs, dificultats... Nosaltres seguim!
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PRESENTACIÓ,
EB AIGUA DE SERVEI EDAR I
EB AIGUA DE SERVEI MUNICIPAL
DECANTADORS SECUNDARIS
VOLUM XXX.X m³
DIÀMETRE = 12,50 m
H LÍNIA AIGUA (a 2/3r) = 5,10 m
ALÇADA MÍNIMA DECANTADOR= 4,90 m
ALÇADA MPAXIMA DECANTADOR= 5,35 m

CABALÍMETRE

PR-LA

Els que diuen
que és impossible
no haurien de
molestar els
que ho estem
intentant.

EB PURGA DE FANGS I
RECIRCULACIÓ DE FANGS

PR-PL-03

CONCENTRADOR
DE GREIXOS

A. Einstein

ZONA VERDA

REACTOR BIOLÒGIC DE 2.360 m³
ALÇADA REACTOR 5,50 M
ALÇADA AIGUA= 5,11 METRES
LONGITUD REACTOR = 39,90 METRES
AMPLE REACTOR= 13,40 METRES

ARQUETA DE PARTICIÓ

