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El 3 d’abril d’aquest any farà 40 anys de les primeres 
eleccions municipals democràtiques. Fem memòria 
d’aquells anys decisius de mobilitzacions laborals, re-
ivindicacions polítiques, socials i culturals que van ser 
clau per contribuir a la transició d’un règim dictatorial 
a un de democràtic i sense els quals no es pot entendre la 
Selva d’avui en dia.

Tenim un poble endreçat i bonic. Aquesta realitat l’han 
fet possible moltes persones. Dones i homes, que al llarg 
d’aquests 40 anys de democràcia han treballat de valent 
per fer del nostre poble un bon lloc per viure. En tots els 
serveis, equipaments, espais públics, hi ha molt d’esforç i 
treball, molta feina acumulada, moltes il·lusions i ganes 
de fer coses i de fer-les bé.

Cal generar autoestima, sentir-nos orgullosos de la feina 
feta i mirar cap al futur amb valentia i ambició. Amb 
agraïment reconegut a totes les persones que ens han 
precedit en la gestió municipal, que han volgut dedicar 
anys de la seva vida al bé comú, al que és de tots. 

Però el poble que tenim no només és el resultat de la ges-
tió política, és molt més que això, és el resultat de moltís-
simes persones que, des de llocs diversos, han col·laborat 
i s’han implicat per donar-hi més valor.

Segur que hi ha coses millorables, segur que sí, per això 
cal seguir treballant de valent fins a assolir el nivell 
d’excel·lència que tots desitgem. Ho hem fet, ho fem, i ho 
continuarem fent, junts, indiferentment del lloc on es-
tem, tots tenim en comú que som veïns i veïnes de la Sel-
va i, des d’aquesta condició hem d’assumir la responsa-
bilitat i el deure de mantenir i millorar el poble, perquè 
les properes generacions rebin amb satisfacció el nostre 
llegat. 

Hem de ser conscients de la responsabilitat que tots te-
nim. No podem parar, si ens aturem, perdem, hem de 
seguir avançant amb determinació i entusiasme, només 
així aconseguirem transmetre l’orgull de conviure en 
aquest petit espai de món que és el nostre, LA SELVA.

el consistori
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o
El Casal del Nucli Antic 

i la remodelació de la 
sala de Santa Llúcia ja 

són una realitat. El nou equi-
pament es va estrenar amb 
dues jornades de portes 
obertes plenes d’activitats 
per a tots els públics, amb un 
especial protagonisme per a 
les entitats locals, que han de 
ser les principals usuàries de 
l’espai.

Després de set mesos 
d’obres, el projecte ha con-
templat la construcció de 

dues noves plantes superiors 
a l’edifici annex a Santa Llúcia, 
així com la remodelació i con-
dicionament de la sala-audito-
ri, de manera que els dos es-
pais passen a convertir-se en 
un nou centre polivalent i de 
serveis per a les associacions 
i veïns del municipi. 

Les tres plantes del Casal, 
ideat per l’estudi de l’arqui-
tecta local Anna Ollé, comp-
ten amb una superfície total 

de 500 metres quadrats. L’es-
pai està dividit en sales poliva-
lents, pensades sobretot per 

a realitzar reunions i tasques 
administratives. Cada despatx 
està totalment equipat amb 
xarxa wi-fi i de telèfon, a ban-
da de comptar amb material 
d’ofimàtica, armaris-taquilla, 
climatització i mobiliari com-
plet, així com d’un ascensor 
adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda. La planta 
baixa, que també s’ha remo-
delat totalment, passarà a 
acollir bàsicament les depen-

dències dels Jutjats de Pau, 
mentre que la primera i sego-
na es posen a disposició de 

les entitats del poble per a la 
realització de les seves activi-
tats habituals.

La segona planta, a més, 
compta amb una sala poliva-
lent més gran i diàfana, pen-
sada per a reunions de més 
envergadura, cursos o xerra-
des de petit format.

Pel que fa a la sala Santa 
Llúcia, s’hi han dut a terme ac-
tuacions de condicionament 
per tal de millorar-ne l’acús-

> El projecte ha permès 
aixecar dues noves plantes 
a l’edifici annex a Santa 
Llúcia i la remodelació de 
la sala-auditori

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp obres públiques

El casal 
del poble
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tica i per dotar-la d’equips de 
climatització. Així, s’ha cons-
truït una avantsala que permet 
separar i aïllar millor l’auditori 
de la porta exterior. La dotació 
pressupostària d’aquesta ac-
tuació, de prop de 600.000 eu-
ros, s’ha realitzat aprofitant la 
darrera subvenció del Pla de 
Barris de la Generalitat, i s’ha 
planificat a partir del projecte 
inicial, redactat el 1989 i que ja 
contemplava el creixement de 
l’estructura de l’edifici annex. 

Tot completant l’acte ofici-

al d’estrena de l’equipament 
es va programar una festa 
infantil amb la companyia 
Danses Esbojarrades, que va 
portar una divertida i familiar 
proposta per fer ballar pares, 
mares i menuts amb un toc 
de bon humor. Les activitats 
van seguir amb l’actuació de 
Swing Airlines, la banda de 
versions encapçalada per la 
selvatana Laia Masdeu, que 
va fer un viatge per les influ-
ències del jazz i el blues, tot 
maridat amb un tast de vins 

Estones. La segona jornada es 
va completar amb un vermut 
musical amb la banda de l’Au-

la Vilalta, que va oferir ofert 
un recull de les peces més 
conegudes del seu repertori 
festiu i de pel·lícules, mentre 
que el programa es va tancar 
amb un recital de poesia. Con-
cretament va ser Josep Maria 
Puig i Baiget qui, com fa fer 
després de la remodelació de 
Santa Llúcia de 1990, va pro-
tagonitzar un espectacle ín-
tim i carregat de records amb 
poemes d’autors selvatans 
com Blasi i Rabassa, Ventura 
Gassol o el selvatà d’adopció 
Ramon Muntanyola, així com 
textos i curiositats d’altres es-
criptors de casa nostra o amb 
vincles a casa nostra.

> La planta baixa rebrà 
el Jutjat de Pau, mentre 
que les dues superiors es 
destinen a acollir l’activitat 
habitual de les entitats

Ubicat al carrer de l’Hos-
pital, el casal d’entitats 
i l’auditori Santa Llúcia 

formava part, precisament, 
de l’hospital medieval de Sant 
Jaume i Santa Llúcia, aixecat al 
voltant de l’any 1330 com un 
servei destinat a acollir els po-
bres i peregrins. Aquesta funció 

s’allargaria durant segles, tot i 
que es compagina com a seu 
de confraries i germandats, fins 
que a mitjan segle XIX passa a 
habilitar-se com a escola pú-
blica. En l’etapa de la Guerra 
Civil és la seu de la Unió de Ra-
bassaires, durant la dictadura 
acull la Falange i diverses de 

les seves seccions i abans de 
tornar a ser escola a principis 
dels setanta encara acollirà les 
bandúrries de la Rondalla de 
Santa Llúcia. És l’any 1989 quan 
s’aconsegueix una subvenció 
de la Diputació per tal de remo-
delar tot el complex i convertir-
lo en l’actual sala-auditori.

Set segles de vida
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Les obres de la nova Esta-
ció Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) de la 

Selva es troben ja en el tram 
definitiu de la seva construc-
ció després que hagi finalitzat 
la fase d’aixecament de la 
infraestructura i dels edificis 
annexos i hagi començat la 
col·locació de la maquinària i 
dels equips tècnics.

La planta ja compta amb 
la seva estructura bàsica cre-
ada, en la qual destaquen les 

dues basses dels reactors bio-
lògics, que són les més grans 
del complex, així com les dels 
decantadors secundaris, de 
menor grandària. També s’ha 
construït l’edifici de control i 
tota la zona de bombes.

Pressupostada en més de 
4 milions d’euros, la licitació 
de l’obra ha permès que fi-
nalment la construcció s’ha-
gi executat per poc més de 
3.125.000 euros, i actualment 
ja se n’han executat i certificat 
gairebé la meitat.

Els treballs de la nova 
depuradora culminen un pro-
cés llarg i ple d’esforços que 
va arrencar l’any 2000, quan 
es va començar a tramitar 
la sol·licitud per a substituir 
l’antiga depuradora selvatana 

construïda l’any 1980. La vella 
EDAR va ser, en el moment de 
ser aixecada, una obra pione-
ra en pobles de l’envergadura 
de la Selva i ja llavors es va 
tirar endavant per iniciativa 
municipal. El problema va ar-
ribar quan, just entrat el nou 
segle, es va demostrar que 
començava a quedar obsoleta 
i sobretot, curta de capacitat.

Després de diversos re-
tards i d’obstacles administra-
tius i pressupostaris, finalment 
un acord entre el consistori, 
l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) i el departament 
de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat ha facilitat que 
l’Ajuntament hagi agafat les 
regnes del projecte amb el su-
port econòmic de l’ACA. Així 
s’ha accelerat al màxim tot el 
procediment de redacció del 
projecte, licitació i execució, 
de manera que l’obra l’execu-
ta el consistori i, a mesura que 
es va certificant l’obra, la Ge-
neralitat va abonant l’import 
de la construcció.

Si tot continua al ritme 
previst, els treballs finalitzaran 
durant la primavera i l’equipa-
ment entraria en servei l’estiu 
de 2019 sota la gestió, com 
fins ara l’actual depuradora, 
de l’empresa Comaigua i amb 
el finançament de l’ACA.

Un estiu 
d’aigües netes

> Si tot segueix el ritme 
previst la planta entrarà en 
servei aquest mateix estiu

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp



la Selva Municipal 7

j
INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

El Casal Jove de la Selva, 
el projecte més votat de 
l’edició dels Pressupostos 

Participatius de 2017, va obrir 
les portes oficialment a la planta 
baixa de l’Hort d’Iglésies el pas-
sat novembre. Tot plegat suposa 
la culminació d’un projecte que 
va arrencar des de l’Àrea de 
Joventut amb el Pla local de Jo-
ventut i que s’ha completat amb 
un equipament que els joves 
s’han fet seu tant pel que fa a 
l’ús com a la gestió.

L’acte d’estrena va arrencar 
amb uns breus parlaments de 
les autoritats municipals, segui-
des de l’influencer Roi Sastre, 
un jove que acumula més els 
350.000 seguidors a la xarxa 
social Instagram. Actualment 
coprotagonista de la sèrie de 
TV3 a Instagram PoliAmor, en 
Roi va donar consells als joves 
i els va animar a perseguir els 
seus somnis. Després van pujar 
a l’escenari Marc Riera i Gui-
llem Boltó, dos dels membres 
del grup Doctor Prats, els quals 
van fer ballar el Casal Jove amb 
versions en acústic d’algunes 
de les seves peces. Entre cançó 

i cançó, els músics també van 
respondre les preguntes dels 
joves.

Després d’un sopar popu-
lar, la festa es va allargar amb 
més música a la carpa de l’Hort 
d’Iglésies, amb el trio selvatà 
integrat per Alba Sans, Albert 
Gasull i Arnau Torrents, així com 
amb el plat fort de la vetllada: la 
formació ebrenca de Xeic!. Les 
selvatanes PDETAs van cloure 

la vetllada amb una selecció de 
cançons de la terra i de temàti-
ca feminista.

Som joves!

joventut

> La idea del Casal Jove es 
va començar a gestar el 
2015 i arriba després del 
Pla Local de Joventut

El projecte del Casal es va començar a gestar amb l’inici d’aquest mandat, el 2015, 
amb la recerca d’un espai on els joves de la Selva poguessin reunir-se i on s’anessin 
programant activitats de forma mensual, tot i que faltava l’empenta econòmica. També 
es volia que fos un espai polivalent, de manera que la sala es pot anar condicionant 
segons les necessitats que els mateixos joves demanin. El Casal s’ha equipat amb una 
nevera i un microones, amb una zona de descans amb sofàs, jocs de taula, una pantalla 
per veure la televisió i jugar a videojocs, a més d’un espai per connectar-se a internet, 
tot gestionat pels usuaris i coordinat per la tècnica de Joventut, Clara Colom.

Anys de treball
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h Després de la seva apro-
vació en la darrera ses-
sió plenària de 2018 i de 

la xerrada que l’alcalde, Jordi 
Vinyals, va oferir el passat mes 
de febrer per tal d’explicar-los 
públicament, els pressupostos 
municipals de 2019 destaquen 
per diversos factors i el princi-
pal és que tornen a una línia 
d’inversió normal després de 
l’excepcionalitat que va supo-
sar l’execució de la nova depu-
radora, del Tomb de Muralles 
i del Casal del Nucli antic dins 
dels comptes de l’any anterior. 
Així, per aquest 2019 els núme-
ros de la Selva superen lleuge-
rament els 8,5 milions d’euros. 

El pressupost de 2019 des-
tina més 1,7 milions d’euros a 
inversions reals, el que suposa 

un 20% de la partida de des-
peses. Entre aquestes inversi-
ons destaquen el projecte de 
remodelació del carrer Pre-
sident Companys o el carrer 
Paretdelgada. També s’inclou 
en aquesta partida la urbanit-
zació d’una parcel·la del polí-
gon industrial, la construcció 
d’un nou aparcament al costat 
del pavelló municipal, la millora 
de camins, el nou pas per a vi-

anants entre el passatge de la 
Carnisseria i el Raval de Sant 
Pere o les millores en el parc 
Baix Camp i el parc de l’Hort 
d’Iglésies, entre altres.

Seguint en l’apartat de 
despeses, es preveu desti-
nar 2.761.000 euros al capítol 
de personal. En aquest cas, a 
banda dels sous dels treballa-
dors municipals cal destacar la 
partida de més de 200.000 eu-

Els diners 
de la Selva

> Un 20 per cent del 
pressupost de 2019 es 
destinarà a inversions reals 
per la millora del poble
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ros destinada a programes de 
foment d’ocupació i garantia 
juvenil. En el capítol de béns i 
serveis, també es pressupos-
ten de 2,7 milions d’euros, tot 
destacant les despeses de l’ac-
tivitat diària de l’ajuntament, 
com les festes locals o el funci-
onament de les diverses àrees 
i equipaments públics. Final-
ment, cal remarcar les ajudes 
i subvencions que s’atorgaran 
dins del capítol 4, destinades a 
entitats i famílies, que rebran 
fins a 342.000 euros per part 
del consistori.

En l’àmbit dels ingressos, 
una de les partides més no-
tables és la dels impostos di-
rectes, amb més de 3 milions 
d’euros. Dos milions d’euros 
més d’ingressos corresponen 

a transferències corrents de 
l’Estat, la Generalitat i altres 
administracions, mentre que 
en aquesta anualitat es preveu 
també tancar el cobrament 
d’una parcel·la venuda a Fru-
selva, així com d’altres vendes 
de solars, que es preveu que 
aportin 1.317.000 euros més al 
consistori.

El pressupost consolidat 
del conjunt de l’Ajuntament i 
la Fundació Pública el Vilar, que 
gestiona la residència d’avis, 
puja un milió d’euros més, 
fins als 9,4 milions. A aquesta 
quantitat caldria afegir-hi, els 
639.000 euros del pressupost 
de l’empresa pública Prosel, 
que gestiona el pavelló.

Pel que fa als crèdits que 
té pendents de retornar l’Ajun-

tament, aquest 2019 s’amor-
titzaran pràcticament 700.000 
euros dels dos préstecs de 
l’ICO que té el consistori. Així, 
dels 6 milions d’euros del 
d’ICO Turismo signat el 2007 
per pagar obres com el Cas-
tell, el pavelló o els carrers 
del nucli antic en restaran 1,5 
milions pendents de tornar i 
al crèdit de l’ICO Proveïdors 
de 2012 li restaran per amor-
titzar 329.000 euros. A banda, 
quedarà totalment disponible 
el crèdit pont de 2 milions 
d’euros signat l’any passat per 
assegurar els pagaments de 
les empreses que executaven 
les obres de les muralles i de 
la depuradora mentre no es 
rebien els diners des de la Ge-
neralitat.

EL PRESSUPOST 
COMPLET I DETALLAT 
ES POT CONSULTAR A:
https://www.seu-e.cat/web/
laselvadelcamp/govern-
obert-i-transparencia/gestio-
economica/pressupost

> Més de 
340.000 
euros van 
destinats 
a ajudes 
a entitats, 
famílies i 
persones del 
municipi, a 
banda dels 
diners que 
es destinen 
a plans 
d’ocupació
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Quatre anys de mandat 
i quatre anys d’inver-
sions, d’obres i d’ac-

cions de govern per tal de 
posar de nou a la Selva en les 
posicions capdavanteres del 
Camp de Tarragona no neces-
sàriament han de ser sinònim 
d’endeutar les arques munici-
pals. L’acció de governar i, bà-
sicament, l’acció de governar 
correctament, implica actuar 
amb habilitat i amb imagi-

nació per tal de traçar estra-
tègies d’acció que permetin 
aconseguir aquells recursos 
dels quals sovint no en dispo-
sem.

Els últims quatre anys la 
Selva ha aconseguit grans i 
importants inversions i, en 
canvi, el nivell d’endeutament 
municipal no només no s’ha 
incrementat sinó que s’ha re-
duït. 

Gestionar bé les arques 
públiques no consisteix a no 
gastar, consisteix a posar a 

treballar totes les possibilitats 
que tens a l’abast per tal de 
fer més coses amb els matei-
xos recursos propis dels quals 
disposaves.

Per això cal ser clars: 
Aquest mandat ens hem es-
forçat més que mai per dispo-
sar de recursos i destinar-los 
a les persones. Tot sense de-
manar diners a crèdit i, con-
seqüentment, sense endeutar 
l’Ajuntament.

Us en posem alguns 
exemples:

D’on venen 
els diners?

> Quatre 
anys de 
mandat i 
d’inversions 
pensant 
més que 
mai en les 
persones, 
deixant els 
comptes 
millor del 
que es van 
trobar
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sL’Àrea Bàsica de Salut de 
la Selva del Camp, que 
dóna servei a més de 

7.000 pacients selvatans, d’Al-
moster i de l’Albiol ha decidit 
realitzar diversos canvis orga-
nitzatius amb l’objectiu d’opti-
mitzar l’atenció sobretot dels 
pacients de la Selva, que són 
els que en els darrers anys 
han vist com s’ha incrementat 
més el temps d’espera a l’ho-
ra de ser atesos.

Les mesures han arribat 
després de diverses sessions 
de treball entre la direcció del 
centre, els responsables de 
l’empresa gestora –el Grup 
Sagessa– i l’Ajuntament sel-
vatà, que havia demanat re-
petidament una resposta a 
l’increment de població que 
ha registrat el municipi.

Fins ara la distribució dels 
malalts selvatans i de l’Albiol 
es feia entre tres metges de 
família: la Doctora Valero, que 
dirigeix també l’Àrea Bàsica 
de Salut i hi destina part de 
la seva jornada, així com les 
Doctores Cots i Rabadà. Un 
quart col·legiat, el Doctor Fer-
nández, cobria el consultori 
d’Almoster a temps complert.

La millor solució hauria 
estat incorporar un quart 
col·legiat al CAP, però ha re-
sultat impossible donat que 
no s’arriba a la xifra mínima i 
les retallades pressupostàries 
ho fan encara més complicat. 
Per aquesta raó s’han reorga-
nitzat els recursos existents 
i s’ha redistribuït els metges 
actuals.

El canvi més rellevant ha 

implicat que el Doctor Fernán-
dez s’hagi traslladat a la Selva 
en substitució de la Doctora 
Valero, la qual s’ha fet càrrec 
del consultori d’Almoster, on 
la menor ràtio de pacients li 
permet seguir desenvolupant 
les tasques directives sense 
afectar ni al funcionament del 
centre ni els pacients almos-
terencs.

Gràcies a aquest mo-
viment, els pacients de la 
Doctora Valero han passat al 
Doctor Fernández, però tam-
bé alguns dels que fins ara 
corresponien a la doctora 
Cots; mentre que alguns pa-
cients de la Doctora Rabadà 
han passat al mateix temps a 
la doctora Cots, en un intent 
d’igualar els grups d’edat de 
tots tres metges i permetre 
que disposin de percentatges 
equilibrats i de temps similars 
d’atenció als malalts.

A més de guanyar ho-
res d’atenció als malalts –es 
disposa d’un tercer metge a 
temps total– i de resultar més 

fàcil poder obtenir hora de 
visita programada, els canvis 
organitzatius també han ser-
vit per assignar una nova in-
fermera de referència.

Lluitant 
per millorar

> Després d’anys 
de peticions, una 
reorganització dels 
metges del l’ABS permet 
millorar les ràtios i 
rebaixar les esperes dels 
pacients
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A l’avantguarda 
educativa

Dins dels programes de 
col·laboració que rea-
litza l’àrea d’Ensenya-

ment de l’Ajuntament i les es-
coles de primària selvatanes ha 
apostat aquest curs per un nou 
programa d’activitats dirigides 

a ajudar l’alumnat de cicle mit-
jà i superior en aspectes com la 
convivència i els valors, a més 
de treballar en la gestió de les 
seves emocions. L’associació 
Teatre de Maleta, a través de 
diversos tallers, s’ha fet càrrec 

de gestionar les activitats, totes 
amb un rerefons intercultural i 
amb mecanismes destinats a 
evitar l’assetjament i millorar 
els vincles afectius, així com la 
gestió de situacions de tristesa, 
d’alegria o de felicitat.

Una aposta pels valors

Les escoles bressol de 
la Selva, el Poniol i l’An-
na Frank, han implantat 

aquest curs algunes novetats 
en l’ensenyament dels més 
petits, treballant especialment 
la seva autonomia i capacitats.

El projecte, batejat amb el 
nom de “Vida quotidiana”, es 
basa en unes directrius propo-

sades des de la Generalitat per 
ajudar els infants a potenciar 
el seu aprenentatge convertint 
les aules de l’escola bressol 
una prolongació de l’estada a 
casa.

“Vida quotidiana” adapta 
l’espai de les aules instal·lant-
hi, per exemple, taules, sofàs 
o estris com gots de vidre de-
gudament marcats per a cada 
nen o nena. A més, s’evita fixar 
uns horaris concrets a les tas-
ques que els infants realitzin, 
donant-los els temps que ne-
cessitin per a dur a terme ac-
cions com cordar-se la bata o 
endreçar les joguines.

Des de les escoles bressol 

es pretén que els nens i nenes 
puguin adquirir les seves capa-
citats de manera progressiva i 
autònoma. També, per exem-
ple, el menjador es converteix 
en un espai on els mateixos 
infants adopten els hàbits rela-
cionats amb el fet de parar una 
taula, menjar, desparar-la i dei-
xar cada estri al seu lloc a punt 
per netejar o per portar-ho als 
contenidors.

El projecte fomenta el trac-
te entre iguals i l’esforç perquè 
els infants es comuniquin entre 
ells, assolint una millora en la 
relació entre ells així com amb 
els educadors i educadores de 
l’escola.

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp ensenyament

e
> Les escoles bressol 
implanten el programa 
‘Vida quotidiana’, que 
fomenta el tracte entre 
iguals i l’esforç



la Selva Municipal 13

f
formació INFORMATIU LOCAL 

Ajuntament de la Selva del Camp

Mig miler 
d’il·lusions formatives

Prop de mig miler de 
selvatans, 452 si som 
exactes, han dipositat 

aquest curs les seves il·lusions 
de formació en els cursos i en 
les activitats organitzades per 
les àrees de Formació i Joven-
tut de l’Ajuntament, tot desta-
cant sobretot les classes d’idi-
omes i la dansa, però també 
les noves classes de dibuix, 
en la segona temporada de 
les de ceràmica, així com en 
les més habituals de cuina o 
sardanes, totes elles amb bo-
nes xifres de participació.

Com ja és habitual, de tota 
l’oferta formativa municipal és 
l’escola municipal d’idiomes 
la que aglutina una xifra més 
important de veïns i veïnes in-
teressats en els seus serveis. 
Lògicament destaquen les 
classes d’Anglès, amb 69 ma-
trícules adultes, a més de les 
156 destinades als grups in-
fantils i de joves, mentre que 
les classes d’iniciació, l’ano-
menat “Juguem en anglès” 
compta amb 11 nens i nenes 
inscrites. Després de convo-
car-se els últims anys i des-
cartar-se la seva celebració 
per manca d’alumnes, aquest 
curs sí es realitzen cursos de 
Català, concretament de Ca-
talà Inicial i també de nivell B1.

A banda de les llengües, 
el gran èxit de les activitats 
formatives municipals són les 
classes de dansa, que tornen a 
superar totes les expectatives 
i omplen de ritme les aules de 
l’edifici del Gil Cristià diversos 
cops per setmana. Concre-
tament els inscrits i inscrites 

de Gotes d’Art arriben fins 
prop del centenar, amb 98 
fitxes tant en clàssica, funky/
hip-hop, jazz, contemporània 
i claqué. Aquesta darrera mo-
dalitat és una de les novetats 
d’enguany i ha permès obrir 
molt més la franja d’edat dels 
ballarins i ballarines de casa 
nostra. També en una franja 
d’edat lleugerament més ele-
vada que altres classes de ball 
es mou l’escola de sardanes, 
però tot i això renova amb for-
ça la seva oferta amb 29 balla-
dors i balladores.

Donat que l’oferta de 
formació artística és un 
dels punts forts del catàleg 
d’aquest curs, cal no oblidar 
la renovació de les classes 
de teatre o l’estrena, amb 
més de vint inscrits i inscri-
tes, de les classes de dibuix 
i pintura. També repeteixen 
amb notable èxit les classes 
del CerARTmica, que compta 
amb 16 participants, una xifra 
idèntica a la que es pot trobar 
a les classes de cuina.

> A banda 
de les 
llengües, el 
gran èxit de 
les activitats 
formatives 
són les 
classes 
de dansa, 
que tornen 
a superar 
totes les 
expectatives
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c Les entitats i associaci-
ons de la Selva disposen 
d’una nova oferta digital 

creada per l’àrea d’Innovació 
Municipal que els permetrà 
comptar amb un servei per-
sonalitzat de pàgina de web i 
allotjament dins del portal mu-
nicipal de la Selva.

La darrera actualització 
de l’espai que l’Ajuntament 
té a Internet, realitzada l’any 
passat, contemplava anar am-
pliant els serveis i dirigir-los, 
sobretot, a convertir la web 
municipal en un autèntic por-
tal d’accés al poble. Aquest 
nou pas ha de permetre a les 
entitats que no disposin d’una 
web pròpia la possibilitat cre-
ar-la i gestionar-la sense cap 
cost a partir de diverses plan-
tilles totalment personalitza-
bles. Tal com es va explicar 
coincidint amb l’estrena del 
Casal del Nucli Antic, cada una 
d’aquestes webs comptaran 
amb un accés des de la matei-

xa secció d’entitats del portal 
de l’Ajuntament però també 
disposaran d’un accés directe 
extern, donat que se’ls ator-
garà un URL pròpi vinculada al 
domini genèric de laselvadel-
camp.cat. La primera entitat a 
acollir-se a la nova oferta ha 
estat la Confraria de la Sang, 
que no disposava de web i que 
ara ja la té en funcionament 
amb aquest domini: http://
www.laselvadelcamp.cat/
site/confrarialasang .

A més d’aquest nou ser-
vei dirigit a totes les entitats, 
la Biblioteca Municipal de la 
Selva també ha estrenat una 
nova web pròpia que substitu-
eix l’antiga, que havia quedat 
obsoleta i sense possibilitats 
d’actualització. La nova pàgina 
compta amb un accés directe 
des del portal de l’Ajuntament 
i també des del domini extern 
http://biblioteca.laselvadel-
camp.cat/ i permet seguir el 
dia a dia de totes les activitats 

que es realitzen, dels clubs 
de lectura, així com accedir 
a les novetats tant del servei 
d’adults com de la biblioteca 
infantil.

Una nova porta 
al món digital

Els diables de la Selva 
del Camp” és el títol 
del llibre que el mestre, 

historiador i diable Joan Dídac 
Rofes va presentar a finals de 
2018 a partir de la trajectòria 
de la colla dels diables sel-
vatans. L’obra és, en part, un 
llibre d’història, dels diables 
en general i dels de la Selva 
en particular, però també és 
un llibre d’antropologia i d’et-

nologia descrivint característi-
ques pròpies de la colla selva-
tana, costums festius i la seva 
repercussió en la societat.

El text relata en clau local 
com es va produir aquesta 
transformació al llarg de la 
dècada dels anys 80, i com 
es va recuperar el foc com un 
element indispensable de les 
festes locals. El llibre s’acom-
panya de diverses fotografies 

del fons fotogràfic de la Colla 
i les aportades pel Lluís Cris-
tià, el Pol Martí, la Montserrat 
Masdeu i el mateix autor, a 
més d’un recull dels Ver-
sots que s’han llegit durant 
les festes votades de Sant 
Andreu, des del 2000 fins al 
2017. Aquest és el quart vo-
lum de la col·lecció Ventura 
Gassol que edita l’Ajunta-
ment de la Selva.

La història dels Diables

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp cultura

> La 
Biblioteca 
estrena una 
nova pàgina 
a Internet 
i el portal 
municipal 
ofereix a les 
entitats crear 
la seva web
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INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

El taller de restauració 
de l’Escola d’Art i Dis-
seny de Tortosa, que 

pertany a la Diputació, s’en-
carregarà de restaurar el lli-
bre de les Noves Ordinacions 
de la Confraria de la Sang de 
la Selva, el recull d’actes més 
antic de què disposa la con-
fraria, datat del 1793 i que és 
un dels testimonis més valu-
osos de la història de l’entitat 
més antiga del municipi.

Juntament amb el llibre de 
la Sang, també es realitzarà la 
restauració d’una col·lecció 
de deu pergamins que es 
troben a l’arxiu municipal de 
la Selva. Es tracta de peces 
escrites a mà amb curiositats 
paleogràfiques i cal·ligrafies 
pròpies de diferents èpo-
ques, rúbriques a final de pà-
gina de tipologia variada o la 
utilització en alguns casos de 
pigments de color. Aquesta 
col·lecció va estar avaluada 
pels tallers de l’Escola d’Art 

i Disseny de Tortosa, que van 
constatar-ne la necessitat 
d’emprendre mesures per 
tal de conservar-los adequa-
dament. Dels estudis, també 
se’n van desprendre que els 
pergamins daten dels segles 
XIII i XIV i estaven elaborats 
a partir de diferents espècies 
animals. Les tasques de res-
tauració de tot plegat es re-
alitzaran durant l’any vinent

Una tasca que s’ha volgut 
realitzar amb el llibre de la 
confraria abans de treballar 
en la seva restauració ha es-
tat la seva digitalització per 
tal de garantir-ne la preser-
vació i fer accessible el docu-
ment al públic general. El pro-
jecte l’han realitzat tècnics 
de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Camp per recomanació de 
la selvatana Elisenda Cristià, 
directora de l’Arxiu Municipal 
de Reus. A més del llibre de 
1793 fins a 1855, també s’ha 
digitalitzat un segon llibre 

d’actes que comprèn el pe-
ríode entre 1855 fins al 1935. 
D’aquesta manera, tot el con-
tingut dels dos volums més 
antics del dia a dia de la Con-
fraria de la Sang selvatana es 
poden consultar a través de 
la web http://arxiusenlinia.
cultura.gencat.cat/ArxiusEn-
Linia/ així com també des 
de la nova web de la Sang: 
http://www.laselvadelcamp.
cat/site/confrarialasang

Restaurem 
la nostra història

La Selva agafarà el relleu 
de Lleida en la celebració 
del Congrés de Confrari-

es de Setmana Santa de Ca-
talunya, que es durà a terme 
al municipi el pròxim 2021. 
La trobada té com a objectiu 
convertir-se en un espai bia-
nual d’intercanvi on compartir 

coneixements, experiències i 
inquietuds sobre les diferents 
maneres de celebrar i enten-
dre la Setmana Santa a Catalu-
nya. La candidatura de la Selva 
per convertir-se en la seu del 
desè Congrés va comptar amb 
el vistiplau unànime dels nou 
delegats de les confraries que 

van acollir-lo en les edicions 
anteriors. Precisament, fins 
ara tots els congressos s’havi-
en celebrat en ciutats impor-
tants de Catalunya i el 2021 es 
podrà donar veu i fer valdre la 
manera com les petites pobla-
cions com la Selva viuen i es 
fan seva la Setmana Santa.

Les confraries catalanes 
aposten per la Selva

> La Diputació es farà 
càrrec de restaurar 
el llibre de les Noves 
Ordinacions de la 
Confraria de la Sang i de 
deu pergamins de l’arxiu
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e Els equipaments esportius 
de la Selva han rebut prop 
de 200.000 euros en inver-

sions de millora arran de la ce-
lebració dels Jocs Mediterranis 
i també posteriorment gràcies 
a les subvencions concedides 
per part de la Diputació de Tar-

ragona, que han permès posar al 
dia nombrosos aspectes tant del 
pavelló esportiu com del camp 
d’esports.

L’última actuació ha estat el 
canvi de la totalitat dels focus de 
les sis torres del terreny de joc 
de futbol, de manera que s’han 

pogut substituir els antics vuit fo-
cus de 2kW per trenta projectors 
amb tecnologia LED de 300W. 
Aquest fet permetrà un notable 
estalvi energètic –la potència to-
tal necessària gairebé es rebaixa 
a la meitat- però també optimit-
zar la il·luminació, gràcies que 
cada columna de llum del camp 
passa a tenir cinc projectors LED 
i aquest fet permetrà cobrir mi-
llor tot el terreny i eliminar els 
punts foscos que fins ara hi ha-
via en el terreny de joc. 

L’execució del projecte el va 
guanyar l’empresa SECE, espe-
cialitzada en enllumenat públic, 
per un import de 25.000 euros. 
La quantitat també ha servit per 
renovar la totalitat de l’enllume-
nat del perímetre del pavelló i de 
la piscina coberta, també amb 
plafons LED.

Aquesta actuació entra dins 
d’una subvenció de 130.000 
euros per a la millora d’instal·-
lacions esportives atorgada per 
la Diputació que se suma als 
més de 60.000 euros que l’ens 
supracomarcal ja va invertir en 

la millora del Pavelló per tal de 
celebrar-hi els Jocs Mediter-
ranis. Gràcies a aquesta ajuda 
també s’ha millorat el cel ras 
dels vestidors del pavelló i res-
ten pendents diverses actua-
cions per tal de renovar, entre 
altres espais, els vestuaris del 
camp de futbol.

La nova llum 
del camp d’esports

De cara a l’arribada de la 
primavera, l’Ajuntament 
té en marxa la renovació 

dels elements de joc dels parcs 
Baix Camp i de l’Hort d’Iglésies, 
i també l’execució del projecte 
dels parcs de salut, que va re-
sultar ser un dels guanyadors 
en els Pressupostos Participa-
tius de l’any passat. L’actuació 
ha començat amb la renovació 

del parc d’skate de la zona edu-
cativa de la Rasa, que s’ha posat 
al dia amb una nova plataforma 
que permet als patinadors rea-
litzar noves figures.

El treball de substitució dels 
elements de joc serà més evi-
dent que mai al parc Baix Camp, 
el més veterà del municipi, i tant 
en aquest punt com a l’Hort 
d’Iglésies s’hi instal·laran ele-

ments homologats d’última ge-
neració i altres que també que 
permetin el lleure i l’activitat 
física a veïns de totes les edats.

La campanya s’ha comple-
tat amb el sanejament de l’ar-
brat dels dos parcs, sobretot de 
les palmeres, així com amb una 
campanya per al control de la 
plaga de cotorres que hi ha en 
ambdós punts del municipi.

Millors parcs i més salut

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp esports

> Els 
equipaments 
esportius han 
rebut prop 
de 200.000 
euros en 
subvencions 
per la seva 
millora
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sLa Selva puja al podi dels 
municipis tarragonins 
que més diners destinen 

a acció social, segons un in-
forme que el passat més de 
febrer va publicar el Diari de 
Tarragona a partir de les da-
des del Ministeri d’Hisenda 
espanyol sobre els pressu-
postos consolidats de 2017 
de tots els ens municipals tar-
ragonins.

Concretament la Selva se 
situa com la tercera població 
que més diners destina a des-
pesa social, per darrera d’un 
poble amb importants ingres-
sos de la indústria petroquími-
ca com La Pobla de Mafumet, 
que ocupa la primera posició. 
Les Borges del Camp ocupa el 
segon lloc, amb una situació 
similar a la de la Selva, mentre 
que per darrere, hi hauria mu-
nicipis “nuclears” com Vande-
llòs i l’Hospitalet o Ascó, que 
ocupen la cinquena i la sisena 
plaça de la llista, respectiva-
ment.

Molt per sota de la Selva 
hi trobem altres exemples de 
municipis similars al nostre 
amb una despesa força in-
ferior, com ara Mont-roig, en 

vint-i-novena posició i amb 
79 euros per habitant; seguit 
d’aprop per Almoster, amb 70 
euros; mentre que per darrera 
hi ha Alcover, amb 51,19 eu-
ros per habitant o Constantí, 
amb 48,72 euros. 

L’informe es realitza a par-
tir dels paràmetres de des-
pesa social del Ministeri, tot 
i que no tota la despesa en 
aquest sentit s’ha de realitzar 
des de les partides comptabi-
litzades pel Ministeri ni aques-
tes partides són les úniques 
que poden incloure diners per 
aquestes qüestions.

L’excel·lent posicionament 
de la Selva en el rànquing es 
deu, en bona mesura, a la de-
cidida aposta per l’atenció a 
la gent gran i, més concreta-
ment, per la residència El Vilar.

Del 1.158.349 euros de 
despesa social selvatana en 
l’exercici de 2017, més de 
400.000 es van destinar a ge-
nerar ocupació, ja sigui amb 
plans d’ocupació directa per a 
persones amb dificultats d’in-
clusió en el mercat laboral, 
cursos i accions de foment 
laboral o ajudes directes a les 
families.

Podi en atenció 
ciutadana

L’Ajuntament de la Selva ha 
destinat la partida pressu-
postària anual del programa 

de solidaritat i col·laboració a la 
Fundació Formació i Treball, una 
organització que té com a princi-

pal objectiu el de formar i inserir 
laboralment aquelles persones 
amb risc d’exclusió social. Des de 
fa més d’una dècada, el consistori 
selvatà ofereix suport econòmic a 
entitats sense ànim de lucre que 

vetllen pel tercer sector. Els 3.000 
euros d’aquest 2019 es van lliurar a 
Albert Alberich, director de la Fun-
dació Formació i Treball i a Marina 
Arnau, responsable de la delegació 
tarragonina de l’entitat.

Aposta per Formació i Treball

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Campserveis socials

> La Selva és el tercer 
municipi tarragoní que més 
diners destina per habitant 
a serveis socials segons el 
Ministeri d’Hisenda
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f Una de les propostes 
més votades en la dar-
rera edició dels Pres-

supostos Participatius va ser 
la restauració i adequació del 
vestuari dels nanos de la Selva. 
Les figures, que fa més d’una 
dècada que no ballen a les 
festes del poble, presentaven 
nombroses esquerdes i cops 
fruit del pas dels anys. Després 
que la coordinadora de la Po-
laina i l’Àrea de Joventut aga-
fessin les regnes del projecte 

i fessin una crida als selvatans 
a fer-se portadors de les figu-
res, els nanos han estat por-
tats fins al taller de l’escultor 
Florenci Andreazini per tal de 
restaurar-los.

En total són sis figures que 
representen diferents esta-
ments de la societat: l’alcalde, 
l’alcaldessa i el macer, per una 
banda, i el catalanet, el mari-
ner Popeye i la folklòrica, per 
l’altra. La majoria de nanos 
conservaran la seva identitat 
original, tot i que la folklòrica 
passarà a ser una botiguera 
que representarà els comer-
ços de poble.

Les tasques que realitzen 
al taller d’Andreazini són les 
de fixar les esquerdes que pre-

senten les figures i d’omplir-
les amb una pasta especial. En 
acabar aquesta fase, es torna-
ran a pintar per tal de recupe-
rar els seus colors originals.

Els nanos de la Selva es van 
estrenar el 1951, en el tricente-
nari del martiri de Sant Andreu, 
i van ser cedits al poble pel 
selvatà Francisco Cabré Cogul. 
Si tot va segons el previst els 
joves selvatans que formen el 
nou grup de portadors podran 
fer ballar els nanos per la Fes-
ta Major d’estiu. Ho faran, a 
més, amb música i ball propis, 
dels quals se n’encarreguen, 
respectivament, el mestre dol-
çainer Pau Puig i la coreògrafa 
Núria Navàs de l’Associació La 
Relliscada de Reus.

L’Ajuntament de la Selva 
va acordar en la sessió 
plenaria del mes de fe-

brer un protocol dels elements 
festius i dels grups participants 
en totes les festes del municipi. 
La iniciativa arriba amb l’objec-
tiu d’ordenar, regular i deixar 
constància de totes les figures 
que participen en les sortides 
locals. Aquest nou protocol 
estableix, per exemple, l’ordre 

dels elements en el seguici po-
pular de la festa major, les dan-
ses que es realitzen i la música 
que s’hi interpreta, però també 
es completa amb altres fes-
tes més diverses, com ara qui 
s’encarrega de recollir la Fla-
ma del Canigó o del patge dels 
Reis Mags. Precisament, pel 
que fa a aquesta darrera ce-
lebració, la cavalcada del dia 5 
de gener va introduir diversos 

canvis amb l’objectiu de millo-
rar la seguretat i la vistositat de 
la festa. D’aquesta manera, es 
va evitar l’entrada de les car-
rosses a la plaça Major i l’en-
trada dels tres Reis Mags a la 
Casa de la Vila es va realitzar 
travessant la plaça a peu, fet 
que els va permetre saludar 
personalment a tota la canalla 
que s’hi aplegava i fer embogir 
els més menuts.

Els “nanos” 
acceleren el pas

Un protocol per les festes

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp festes

> Els sis ‘nanos’ restaurats 
es preveu que tornin a ballar 
per la Festa Major d’estiu
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Perquè no som capaços 
de fer a la Selva allò 
que fem amb normali-

tat a altres llocs? Si a ciutats 
com Reus, Tarragona o, so-
bretot, Barcelona caminem 
sense problema tres carrers 
per arribar a la nostra desti-
nació, perquè no som capa-
ços de fer el mateix a casa? 
Perquè insistim –tot i saber 
que és inassumible– en anar 
de la porta de casa a la por-
ta de la botiga de torn, o del 
banc, o de la cafeteria amb 
el cotxe?

La millor manera de dei-
xar en evidència aquests 
mals (i nocius) hàbits l’han 
posat sobre la taula la nostra 
canalla. Les nenes i els nens 
de les escoles de primària 
selvatanes s’han encarregat 
de fer un estudi que deixa 
“retratats” a tots aquells i 
aquelles no saben moure’s 
pel poble sense el cotxe.

Batejat com a Metromi-
nut, es tracta d’un treball en 
el qual han comptabilitzat 

els metres i els minuts que 
separen a peu els principals 
espais del poble. La iniciati-
va, que ha quedat reflectida 
en un plànol que imita els 
traçats de Metro de les grans 
ciutats, deixa clar que amb 
molt poca estona –sovint en 
menys temps del que es tri-
ga a agafar el cotxe i després 

a buscar aparcament– es pot 
anar d’una punta a l’altra del 
poble com si res... com qui 
va de la plaça de la Llibertat 
fins al Mercadal de Reus, o 
com qui travessa dues illes 
de l’eixample de Barcelona 
tot mirant aparadors.

T’apuntes al Metrominut?

La seguretat i la tranquil-
litat en el dia a dia dels ve-
ïns és el principal element 

que ha mogut els darrers anys 
la gestió de la via pública a la 
Selva. Per aquesta raó, després 
de la confecció d’un Pla de Mo-
bilitat i de cercar el suport tèc-
nic d’especialistes en circulació 
i vialitat, s’han implementant 
diverses mesures que han de 
facilitar la circulació de vehicles 

de motor i el moviment de les 
persones.

A més de les 600 places 
d’aparcament públic gratuït 
amb les que s’ha dotat al po-
ble, els tècnics van recomanar 
passar a sentit únic diversos 
carrers de l’eixample, com ara 
carrer el Pau Casals, el carrer 
Joan Domingo, el carrer Vidal 
i Barraquer, així com el Doctor 
Flèming.

L’operació s’ha completat 
amb la creació de nombrosos 
passos de vianants elevats al 
carrer de l’Horta i a l’avinguda 
Puig i Ferreter, així com dues 
cruïlles a plataforma única a 
l’encreuament del carrer Presi-
dent Companys amb l’Avinguda 
Puig i Ferreter, així com al carrer 
de l’Horta amb el carrer Joan 
Domingo, per tal de reduir la 
velocitat dels vehicles de motor.

Cada minut 
“passa” el Metro

Millores en la circulació

a
INFORMATIU LOCAL 
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> Les escoles 
han fet un 
estudi per 
saber quants 
metres 
i quants 
minuts 
separen els 
principals 
punts del 
poble



Eleanor Roosevelt

El futur pertany als que creuen 
en la bellesa dels seus somnis.


