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Aquesta publicació no es fa responsable de 
l’opinió dels seus col·laboradors ni s’identifica 
necessàriament amb l’opinió dels mateixos.

Bé es sabut, els mandats municipals 
són de quatre anys, i per això d’aquí 

poques setmanes es tornarà a convocar  
la ciutadania a les urnes, per tal d’ escollir 
els representants municipals  en les seves 
respectives poblacions.
Si fem un balanç d’aquests quatre anys, 
hem d’afirmar en el nostre cas, que han es-
tat complicats i que la situació econòmica 
que hi havia a l’Ajuntament quan vam ar-
ribar, sumada a la crisi de les famílies, han 
marcat les prioritats de la nostra gestió 
municipal. 
Naturalment que amb un altre situació 
econòmica s’hauria pogut fer més, però la 
reducció del 20% del pressupost de des-
pesa ha obligat a estrènyer el cinturó i a 
gastar i invertir amb els recursos reals dels 
quals hem disposat
Tot i aquests condicionants, hem intentat 
fer-ho tan bé com hem sabut. Hem treba-
llat pel bé de tots els selvatans, sense fer 
distincions, hem obert la Casa de la Vila 
al Poble oferint facilitats a tothom, hem 
intentat imprimir un nou estil de govern 
a la Casa de la Vila, hem posat en ordre 
la comptabilitat municipal i hem reduït 
l’endeutament considerablement. També 
en la vessant social hem mostrat sensibi-
litat cap als més dèbils, augmentant les 
partides pressupostàries, hem promogut 
la convivència ciutadana i la relació amb 

les entitats, hem apostat per la proximitat 
dels gestors amb els administrats, hem 
mantingut un bon grau de qualitat en 
els serveis, hem apostat pel comerç i les 
indústries locals, hem acollit estaments i 
activitats per tal de crear riquesa al muni-
cipi, no hem descuidat en cap moment la 
seguretat de les persones i hem mantin-
gut un alt nivell d’ocupació, entre altres 
aspectes. 
Des de l’oportunitat que em permet 
aquesta editorial voldria remarcar que 
hem trobat molta col·laboració dels sel-
vatans i de les associacions locals, que 
representen un capital molt important en 
la marxa del poble, i també que disposem 
d’uns treballadors municipals responsa-
bles que faciliten la feina de govern.  
La Selva és un poble pioner en molts as-
pectes, dotat de bons serveis, de bones 
infraestructures i amb un dinamisme i 
compromís de la seva gent que faciliten la 
gestió municipal. Aquests valors fan que 
comptem amb tots vosaltres i ens espero-
nen a mantenir la força i la dedicació pel 
bé del Comú. 
Som conscients que no sempre l’hem en-
certat en les decisions preses i aquestes 
mancances i errades me les faig meves, 
atès que sóc el màxim responsable del 
Consistori, i aprofito l’ocasió per dema-
nar-vos les més sentides disculpes. 

El juny del 2011 vam iniciar un man-
dat municipal que ja arriba a la seva 

fi. Han estat quatre anys veritablement 
apassionants al llarg dels quals hem anat 
gestionant el dia a dia amb moltes ganes 
de fer. De fer coses noves, diferents, ima-
ginatives, il·lusionants, amb accions de 
govern concretes que ens han exigit un 
alt nivell de compromís i de treball i que, 
en la majoria d’ocasions, han anat acom-
panyades d’alts graus de satisfacció.
Treballar des de l’ajuntament, des del 
govern municipal, fa possible incidir en 
aquelles coses que considerem que po-
den millorar la qualitat d’un servei deter-
minat o que simplement poden ajudar 
a una distribució més justa dels recur-
sos entre les persones del nostre poble. 

L’ideal d’una societat millor l’hem de per-
seguir cada dia.
Deixem enrere les dificultats inicials 
i ens centrem en l’obra de govern que 
queda. Ens quedem amb els projectes 
fets realitat, amb l’assoliment de molts 
dels objectius que ens havíem fixat ara 
ja fa quasi quatre anys.
El contacte amb les persones ha estat, 
sense cap mena de dubte, el que més 
ens ha enriquit a nivell personal i de tot 
l’equip de treball. Continuarem treba-
llant amb la mateixa empenta i com-
promís que sempre fins al final d’aquest 
mandat. Quatre anys que han valgut 
molt la pena.

Gràcies.

Josep M. Puig Tàrrech 
L’alcalde

Jordi Vinyals 
Primer tinet d’alcalde

jvinyals@laselvadelcamp.cat
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Sistema de Garantia Juvenil (SGJ)

S’ha posat en marxa el Sistema 
de Garantia Juvenil (SGJ), una 
iniciativa europea per facilitar 

l’accés dels joves menors de 25 anys al 
món laboral. Per als que compleixin els 
requisits, la Generalitat oferirà un lloc de 
treball, pràctiques o formació en un ter-
mini de quatre mesos. 
Les indicacions que s’estan difonent és 
que tots les programes finançats per 
Fons Social Europeu inclouran l’obli-
gació que els joves que participin en 
aquests programes estiguin prèviament 
inscrits en el SGJ. 
Per aquest motiu, els joves d’entre 16 
i 24 anys, o menors de 30 anys en el 

cas de joves amb discapacitat, que 
no estiguin treballant, ni estudiant, ni 
realitzant cap acció formativa, seria 
convenient que s’hi inscriguessin. Per 
a fer-ho han d’emplenar un document i 
presentar-lo a l’Ajuntament. Posterior-
ment rebran per correu electrònic un 
usuari i una contrasenya per poder ac-
tivar la seva inscripció a la pàgina web 
del SGJ. 
En el marc del programa Joves per 
l’Ocupació 2015 , pel que ja es reque-
reix formar part del Sistema de Garan-
tia Juvenil, es va celebrar una xerrada 
informativa a l’Hort d’Iglésies el 30 de 
gener. A la xerrada es va incidir nova-

ment en la importància de registrar-se 
en el SGJ per a poder participar en tots 
el programes adreçats a l’ocupació dels 
joves en el món laboral. 
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La nova 
associació de 
comerciants i 
empresaris

Empreses del 
polígon en 
creixemnet

Evolució de l’atur en 
anys de Crisi:
Borsa i Ocupació

El dia 11 de desem-
bre es presentava 
al Castell una nova 

associació: l’Associació de 
comerciants i empresaris 
de la Selva. L’Ajuntament 
des del primer moment ha 
donat suport a aquesta en-
titat i hi col·labora per tal 
d’assolir les seves finalitats 
fundacionals. 
Ara, comerciants, petits ne-
gocis i grans empreses po-
dran estar connectades a 
través d’aquesta associació 

que pretén donar suport als 
emprenedors i formació a 
empresaris i comerciants i 
que busca difondre l’espe-
rit empresarial de la Selva i 
ser un suport més pel món 
industrial i comercial de la 
nostra Vila. 
Qualsevol persona inte-
ressada en formar part i en 
beneficiar-se de les seves 
finalitats, pot posar-se en 
contacte amb l’associació a 
través del seu correu:
associacio@aeselva.cat 

El passat 29 de desembre 
el Conseller de la Presi-
dència, Francesc Homs, 

va visitar les instal·lacions de 
l’empresa GO FRUSELVA, 
que es troba en un procedi-
ment d’expansió empresarial 
i ampliarà en 5.000 metres les 
seves instal·lacions. Això com-
porta la incorporació de nova 
maquinària, un considerable 
augment de la producció i un 
creixement de la seva plantilla.
Així mateix, el dia 28 de ge-
ner el Conseller d’Empresa i 
Ocupació, Felip Puig, va pre-
sidir l’acte de reinauguració 
de l’empresa REXAM, que 

ha invertit més de 20 mili-
ons d’euros per adaptar tota 
la seva planta a la producció 
amb alumini. 
Aquest fet, a més de consoli-
dar l’empresa a la nostra Vila, 
comportarà situar la planta 
de la Selva com a capdavan-
tera en producció a nivell del 
seu grup multinacional, amb 
2.900 milions de llaunes a l’any. 
La inversió també serveix per 
reduir notablement els riscos 
de contaminació de les aigües 
sobrants, fet que hem estat 
vetllant els últims temps per la 
problemàtica que existeix a la 
nostra riera. 

Una de les qüestions del 
dia a dia de l’Ajunta-
ment i que més preo-

cupa al Consistori és la situació 
d’atur dels nostres ciutadans. 
Hem dedicat esforços i recur-
sos en aquest tema de tan difícil 
solució, com tenir actualitzada 
la borsa de treball municipal i 
contractant  persones en situ-
ació d’atur en el marc del Pla 
de Barris o amb partides del 
pressupost propi que anem uti-

litzant per pal·liar aquesta situ-
ació. 
L’evolució de la taxa d’atur en 
els últims anys ha estat signi-
ficativa, ja que dels 125 aturats 
de l’any 2007 es va passar a 334 
l’any 2011. Però actualment el 
percentatge d’atur es manté al 
voltant de l’11% i podem afir-
mar que estem al 50% de les 
taxes d’atur de les poblacions 
veïnes o inclús de la mitjana ca-
talana.

Conveni amb l’Obra Social de La 
Caixa per ajudar a emprenedors i 
tallers de joves

L’Ajuntament signarà un conveni de col-
laboració amb l’obra social de la Caixa 
que ha de permetre a emprenedors i 

a petits industrials un finançament via crèdit 
sense avaladors.
Aquestes crèdits podran arribar fins a 25.000 eu-
ros i faran possible portar a terme il·lusionadors 
projectes que per falta de finançament, molts 
cops, es queden sense poder ser desenvolupats.
També s’ha demanat una ajuda econòmica per 
a realitzar uns tallers destinats a joves que no 
tenen cap ocupació. Aquests tallers formatius 
en l’àmbit laboral també s’omplen de contingut 
en aspectes de maduració i formació  integral 
de la persona.

S’ha posat en marxa el Sistema de Garantia Juvenil (SGJ), 
una iniciativa europea per facilitar l’accés dels joves menors 

de 25 anys al món laboral.

PER A 
FER-HO HAN 
D’EMPLENAR 

UN DOCUMENT I 
PRESENTAR-HO 

A L’AJUNTAMENT
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Eficiència 
energètica

Camí del RecParc de gossos, 
una reivindicació 
aconseguida

Plaça Forn Nou i Jutjat

Horts urbans

Les últimes lluminàries que en-
cara existeixen del sistema antic 
aviat es començaran a renovar 

per unes de molt més eficients i que 
a més afavoriran l’estalvi energètic. 
Concretament es renovarà la zona de 
l’avinguda de la Llibertat i dels carrers 
del voltant. 
Aquesta inversió, per un import de 
90.000 euros, servirà pel compliment 
del “Pacte d’alcaldes” que vam sig-
nar i al qual ens vam comprometre i 
comptabilitzarà com a inversió feta en 
aquest aspecte.

Un dels fets pels quals ens podem sentir satisfets és 
de la recuperació del camí del Rec. L’antic camí del 
Rec es troba paral·lel a la conducció per la que  anti-

gament transcorria la totalitat de l’aigua que arribava a la Vila 
i que comprèn el tram que va dels dipòsits antics fins gairebé 
al Pont-alt.
Els treballs de recuperació han estat subvencionats, amb un 
import de 50.000 euros, per part de la Diputació i de l’obra 
social de la Caixa, i han permès finalitzar una primera fase de 
neteja i descoberta de singulars edificacions que eren desco-
negudes per la majoria dels selvatans. És un recorregut molt 
interessant, tant per l’entorn que s’hi descobreix com per la 
posada al descobert de ponts i elements històrics construïts 
fa uns quants centenars d’ anys.
El dia 9 de desembre es va celebrar un acte oficial per la fina-
lització de la primera fase de desbrossada, amb la presència 
de representants de la Diputació i la Caixa. I en aquests mo-
ments ens trobem en una segona fase de recuperació, dotant 
l’espai de més seguretat i de senyalitzacions, per tal de poder 
aprofitar l’espai com a ruta pedagògica pels escolars selva-
tans i com a ruta integrada en la xarxa de senders locals.Ja està en funcionament el parc de gossos que s’ha adaptat a la zona del 

Camí de les Eres, amb entrada pel Raval de Sant Pere, darrera del pàrquing. 
Aquest nou servei que va dirigit als propietaris de gossos perquè tinguin 

un espai on poder deixar lliures els animals i no molestar a la resta de veïns, 
és el primer que es posa a disposició del poble, i, en funció del seu èxit, serà 
ampliat i se n’oferiran d’altres per donar més comoditat i proximitat als propi-
etaris dels gossos.

Aquest trimestre s’estre-
nen els horts urbans 
que s’han ubicat a la 

deixalleria municipal. Aquests 
espais de terreny cultivables, 
ideals per a conrear recapte 
per consum propi, estaran 
destinats prioritàriament a 
persones i famílies amb pocs 
recursos, per tal que puguin 
tenir un estalvi en la seva com-
pra i si hi ha disponibilitat 
s’ampliarà a persones jubila-
des que no disposen de terres. 

ESTARAN
DESTINATS 

PRIORITÀRIAMENT 
A PERSONES I 

FAMÍLIES AMB 
POCS RECURSOS

AQUESTES
MILLORES 

REPRESENTEN
APOSTAR PER EL

NUCLI ANTIC I
OFERIR MÉS

QUALITAT 
DE VIDA

Amb la col·laboració econòmica de la Diputació a través del Programa 
Especial Municipal,  podrem estrenar ben aviat l’arranjament de la fa-
çana posterior del Jutjat, actualment molt malmesa, i la renovació de la 

placeta del carrer Forn Nou, que es destinarà a zona verda pública destinada a 
donar un espai d’esbarjo al casc antic i d’una manera especial als més menuts. 
Aquestes millores representen apostar pel Nucli Antic i oferir més qualitat de 
vida als habitants d’aquesta part del Poble.
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El Portal remodelat ja 
és una realitat

La Biblioteca Pública 
de la Selva del 
Camp, un projecte 
engrescador

El dia 29 de desembre es va inaugurar el nou Portal 
d’Avall, juntament amb un nou tram del carrer Tar-
ragona, a càrrec del Conseller de la Presidència de la 

Generalitat, Francesc Homs.
Les obres de remodelació i enjardinament de la zona han 
servit per a mudar un lloc emblemàtic de la 
Vila, i formen part del projecte 
que ha de permetre urbanitzar tot 
el tomb de muralles i remodelar 
totalment el nucli antic. 
Aquestes obres han estat finan-
çades per la Diputació i pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Re-
gional (FEDER), per un import de 
vora 400 mil euros, i han suposat la 
renovació de tots els serveis  (aigua, 
gas i electricitat ...) així com la recu-
peració d’un espai que no s’utilitzava 
suficientment.
A partir d’ara se’n farà un major i millor ús per part dels 
selvatans, s’hi realitzaran diverses celebracions festives i 
lúdiques i serà un punt de trobada on passejar i descansar, 
de fàcil accés sense barreres arquitectòniques i amb molta 
seguretat. 
Era important alliberar de trànsit rodat l’Escola de Música 
i el Casal d’Avis, dotant aquest lloc de més seguretat pels 
vianants, i així ha estat. 

Però, què és la Biblioteca?
Segons Carme Fenoll, la Cap del 
Servei de Biblioteques de la Gene-

ralitat de Catalunya, les biblioteques són els 
equipaments més democràtics i integradors 
de Catalunya. I això és possible,  principal-
ment  perquè l’accés i l’ús és totalment lliure 
i gratuït. El projecte de la Biblioteca ha estat 
llarg i es va iniciar el 2011 amb l’elaboració 
del programa funcional que és el document 
definidor del nostre equipament. Finalment, 
el projecte ha estat realitat en la mesura que 
s’ha pogut fer les obres, catalogar el fons i 
perfilar la prestació dels serveis.
Per a poder-nos incorporar al sistema de lec-
tura pública l’equipament ha de complir uns 
estàndards marcat per la Central de Biblio-
teques. Aquests estàndards responen a un 
mínim de metres quadrats, distribució i ges-
tió de tot el fons documental. Per això el mes 
de juliol la brigada va començar les obres. 
Per sort,  el personal propi de l’Ajuntament 
ha pogut fer molta feina de paleta, pintura i 
fusteria. El juliol, però, ja feia mesos que s’ha-
via començat a treballar en les tasques de 
catalogació de tot el fons. Per això a dia d’avui 
tenim tots els llibres catalogats, endreçats 
seguint el sistema CDU i donats d’alta al ca-
tàleg argus que es pot consultar on-line. Ac-
tualment, hi ha més de 12000  documents.

L’Argus és el catàleg de les biblioteques públi-
ques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres 
de l’Ebre i es pot consultar des del punt d’ac-
cés a la mateixa biblioteca o directament a 
http://argus.biblioteques.gencat.cat.
En aquest portal pots consultar el catàleg i 
veure les documents prestats, la data de re-
torn, etc.

Què podeu fer a la biblioteca?
-A la biblioteca us podeu fer el carnet, que és 
gratuït.  Recordeu, però, que els carnets de 
qualsevol biblioteca pública ja serveixen en 
aquesta.
-Reserva de llibres que vulgueu agafar en 
préstec i sol·licitar el préstec interbibliotecari 
(quan es vol un llibre que està en una altra 
biblioteca).
-Internet i ofimàtica: es poden utilitzar els or-
dinadors de les sales amb els paquets bàsics 
de programes d’ofimàtica i amb la possibili-
tat de connexió a Internet.
-Wifi: a la primera planta hi ha wifi per a or-
dinadors i dispositius mòbils. Només cal do-
nar-se d’alta al taulell.
-Punt Actic:  S’hi poden fer els exàmens per 
acreditació de competències en tecnologia 
de la informació i la comunicació: http://ac-
ticweb.gencat-cat/ca
-Desiderates i biblionovetats: Us convidem 

a fer aportacions i propostes per l’adquisició 
de fons. Es manté el sistema de biblionove-
tats mensual.
-Club de lectura: Està en funcionament des 
del gener del 2012. Les trobades són cada 
segon divendres de mes i es comenta el lli-
bre prèviament escollit. Els lots de llibres els 
deixa la biblioteca gratuïtament. L’activitat és 
oberta a tothom.
-Contacontes: Cada dimecres, a 2/4 de 6 de 
la tarda, a la zona infantil i juvenil.
-Voluntaris per la llengua: L’equipament col-
labora amb el programa de voluntariat per 
la llengua. Tant aprenents com voluntaris us 
podeu posar en contacte amb la biblioteca.
-Exposicions: Actualment hi ha l’exposició 
sobre la Comuna del Camp que va inaugu-
rar el passat de setembre el CES i la de Do-
nes sindicalistes.
-Formació: Es duen a terme cursos de for-
mació d’usuaris i de públic en general. S’han 
fet uns tallers per ensenyar a fer anar els dis-
positius mòbils dirigit a majors de 55 anys i 
actualment s’està fent un curs d’alfabetització 
digital.
-Altres activitats: la biblioteca és un equipa-
ment viu i amatent al que passa. Hem orga-
nitzar una activitat de poesia i vi en el marc 
del dia mundial de la poesia i ara s’està pre-
parant una revetlla per Sant Jordi.

La Biblioteca Pública està oberta des del passat 26 de gener.
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850 Aniversari
de la carta de població

Exposicions en clau 
local per commemorar 
el Tricentenari

Obres a l’Escola
Abel Ferrater

Escola municipal d’anglès

Amb motiu dels 850 anys de l’atorgament de la carta de població a la nos-
tra Vila, continuem realitzant actes per celebrar l’esdeveniment, tal com 
hem anat recordant en les edicions de programes i publicacions dels úl-

tims mesos.
A més de la conferència al respecte i del concert de l’Escola Cantorum el passat 
mes de desembre, a la Fira es van repartir unes bosses commemoratives, s’ha 
publicat un opuscle de l’ efemèride, i durant el mes de maig es realitzarà a l’ermi-
ta de Sant Pere una jornada literària adreçada als escolars selvatans. Finalment, 
es tancaran els actes amb una exposició a la Fira que anirà a càrrec del Centre 
d’Estudis Selvatans. 
Des de l’Ajuntament volem agrair públicament la col·laboració que hi ha hagut, 
i que ha servit per difondre aquesta commemoració i prendre consciència de la 
història de la nostra estimada Selva.

La Selva del Camp va afegir-se 
a la commemoració del Tri-
centenari amb diverses acti-

vitats. El Centre d’Estudis Selvatans 
va produir, amb el suport de la Regi-
doria de Cultura, la mostra Muralles 
a terra, Aligots!: conseqüència de la 
Guerra de Succes-
sió a la Selva del 
Camp. Aquesta 
exposició recollia 
els esdeveniments 
més destacats del 
conflicte a la vila. 
La seva principal 
particularitat, però, 
era l’emplaçament 
escollit. I és que els 
carrers del poble 
van convertir-se 
en el marc en què 
es presentaven els 
plafons informa-
tius. Situats a diferents punts del po-
ble, com per exemple el perímetre de 
la muralla medieval, els textos desco-
brien l’evolució i el desenvolupament 

de la guerra, tant en l’àmbit global 
com de manera local. 
La mostra, inèdita i de creació prò-
pia, pretenia desmitificar i explicar 
de manera didàctica els fets esde-
vinguts. És per això que els plafons 
incorporaven també una adaptació 

dels textos per a in-
fants. D’aquesta ma-
nera, els més me-
nuts també podien 
apropar-se a aques-
ta part de la història 
selvatana.
El passat 2014, el 
Centre d’Estudis 
Selvatans també es 
va encarregar de 
l’edició de la mos-
tra La Comuna del 
Camp, 400 anys 
en contra el poder 
senyorial. Amb la 

instal·lació d’aquesta exposició al 
Castell del Paborde es va posar punt 
final als actes locals de commemora-
ció del Tricentenari. 

A finals del passat curs escolar, juny del 2014, es va ini-
ciar el procés per a la substitució de la tanca del pati 
de l’Escola Abel Ferrater que voreja el barranc, per a la 

construcció d’un mur de formigó que permeti anivellar l’acusat 
pendent d’aquest pati amb l’objectiu d’aprofitar millor aquesta 
zona d’esbarjo destinada bàsicament als escolars de 1r, 2n i 3r 
de primària. Les obres dutes a terme aquest passat estiu, cor-
responents a la primera fase, han permès la construcció d’un 
mur lateral que ha de donar suport al mur paral·lel al barranc 
que s’ha de construir en la segona fase, a l’estiu 2015. La fina-

litat és poder omplir de terra el fort pendent fins a anivellar-lo 
per a possibilitar la instal·lació de jocs infantils i millorar les 
condicions de joc dels alumnes.
Simultàniament, i aprofitant l’aturada d’estiu, una dotació de 
la brigada municipal han dut a terme les feines de pintura de 
gairebé la totalitat de les dependències interiors de l’escola, i 
que amb la col·laboració de l’AMPA han permès de col·locar 
planxes de suro en totes les aules, destinades a l’exposició dels 
treballs dels alumnes, sense haver de malmetre la pintura amb 
cap mena d’element de subjecció.

Un curs més les aules de formació de l’Hort d’Iglésies acullen en horari 
de tarda cursos de formació d’anglès en diferents nivells des de 6 anys 
fins adults, durant el periode escolar de setembre a juny. Actualment 

són 200 alumnes repartits en 25 grups. L’aprenentatge es fonamenta en la pràc-
tica de l’expressió oral i auditiva de l’anglès a partir de grups reduïts d’alumnes 
en funció del seu nivell de coneixement de l’idioma. Als alumnes també se’ls 
ofereix la possibilitat de preparar-se i presentar-se als examens oficials de nivell 
d’anglès KET, PET, FIRST i Advanced.

Canal Camp 
produeix un 
documental 
sobre la 
Guerra Civil 

La televisió municipal de la Selva 
del Camp realitza un projecte au-
diovisual sobre els bombardeigs i 

els refugis antiaeris construïts durant la 
Guerra Civil. La proposta compta amb 
la participació de l’historiador local 
Axel Baiget. Baiget, que ja havia abor-
dat aquesta temàtica amb anterioritat 
en diversos treballs, ha realitzat una 
curosa tasca de recerca i documenta-
ció. Per això, i juntament a un equip de 
Canal Camp, s’ha desplaçat a l’Archivo 
Histórico del Ejército del Aire (Villavici-
osa de Odón, Madrid) i l’Ufficio Storico 
dell’Aeronautica Militare (Roma). 

El documental recull una quinzena de 
testimonis. L’objectiu de l’audiovisual 
és presentar una cronologia d’esdeve-
niments a través d’aquestes veus, a més 
d’esdevenir una nova font de consulta 
pels futurs investigadors de la vila. 

Està previst que l’estrena es faci al Cas-
tell del Paborde, tot i que encara no s’ha 
concretat la data de presentació del 
projecte. 

CONSTRUCCIÓ
D’UN MUR DE

FORMIGÓ QUE
PERMETI ANIVELLAR 
L’ACUSTA PENDENT 

D’AQUEST PATI

DIFERENTS
NIVELLS DES DE

6 ANYS FINS ADULTS,
200 ALUMNES
REPARTITS EN

25 GRUPS
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Pavelló obert els diumenges Parc de Nadal, sopar de Cap 
d’Any i Reis

Sant Antoni i 
els seus tres 
tombs

El passat mes 
d’octubre es 
va començar a 

obrir els diumenge de 
10 del matí a 2 de la 
tarda. Atesa la novetat 
es va considerar fer una 
prova pilot. El temps de 
prova es va establir fins 
finals d’any per valorar 
si es seguia o no. Doncs 
bé, l’experiència ha es-
tat molt positiva. L’inte-
rès creixent per aquesta 
iniciativa, s’ha posat de 
manifest amb l’augment progressiu d’usuaris. De fet, la mitjana 
d’usuaris de cada diumenge supera les 80 persones.
L’horari d’obertura de l’equipament esportiu es manté de 10 del 
matí a 2 de la tarda. Els usuaris poden accedir a la zona d’aigües 
i al gimnàs acollint-se als horaris d’utilització del pavelló que els 
permet la seva tarifa.

Les festes nadalenques ens han ofert, 
un altre any, activitats dirigides als 
menuts i als grans, actes tradicio-

nals, moments rellevants, de sentiments 
personals i de sensibilitats diverses.  En 
aquestes dates tan entranyables, s’han dut 
a terme concerts de música i coral a càrrec 
de les escoles de la Vila,  caga tions, àpats, 
carrers engalanats, els Pastorets, actes reli-
giosos, la vinguda del patge reial o els Reis.
A més, s’han organitzat a càrrec de l’Ajun-
tament el parc de Nadal i el sopar de cap 
d’any, i tot això ha contribuït a donar color i 
vida als nostres carrers i a les nostres llars. 
És un èxit de tots els selvatans que es repe-
teix cada any. 

Finalment i després de diverses reunions i propostes, 
les dues associacions locals que tenen per finalitat 
celebrar els tres tombs de Sant Antoni han arribat 

a un acord amb la data i amb l’organització de l’acte. Anirà 
a càrrec de l’Ajuntament i es realitzarà el dia 22 de març. 
Felicitem públicament als components d’aquestes dues 
entitats per accedir a col·laborar en una festa conjunta i 
pel seu treball en benefici de tots els selvatans. 

LA TARIFA MÉS 
ECONÒMICA ÉS 
LA DE MIGDIA, 

QUE TÉ UN PREU 
MENSUAL DE 26 € I 
ESTÀ EXEMPTA DE 

MATRÍCULA

Millores al camp 
de futbol

S’ha dut a terme el canvi d’ubicació del marcador del 
camp de futbol. Aquest marcador estava instal·lat, 
des de que es va construir el nou camp de gespa 

artificial, en un lloc lateral poc operatiu. La nova ubicació, 
en un lloc central del camp i més adient, permetrà fer-ne 
ús amb total normalitat.

Xarxa de Senders 
Locals de La 
Selva del Camp

La xarxa de Senders locals de la Selva del Camp 
està formada per 6 senders locals la majoria 
d’ells enllaçats. Aquesta xarxa 43 Km transcorre 

principalment dins el municipi de la Selva del Camp i 
algun petit tram per poblacions pròximes.
La xarxa de senders té dos punts de sortida; el pavelló 
d’esports per als senders del pla i la rotonda del molí 
del Rovellat per als senders de muntanya.
“Els plànols es poden adquirir al preu de 2 euros al 
Pavelló, al Castell, o a la Biblioteca Pública.” Festa del Territori

La Selva acollirà el dia 25 d’abril  associacions, entitats i plataformes que 
treballen per la terra, per l’ecologia i pel futur del territori. Serà una 
jornada de conscienciació de la ciutadania, en la qual tindrem l’oportu-

nitat de conèixer de ben a prop la seva feina en defensa de la terra, i s’hi duran 
a terme activitats formatives i actes festius que ompliran tota la jornada.

14
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Aviat farà quatre anys que, en 
un context difícil que d’alguna 
manera encara estem vivint, 

vam assumir el repte de poder fer 
front a les obligacions contretes en el 
passat i a les despeses presents amb 
els ingressos reals de l’ajuntament. En 
aquest repte també hi havia la volun-
tat de mantenir tots els serveis que 
en aquells moments prestava l’ajun-
tament, a més d’anar posant uns fo-
naments econòmics prou sòlids per 
poder assegurar la gestió municipal 
del futur. 
No ha estat fàcil, s’han hagut de prendre 
mesures que a ningú li agrada de pren-
dre, però tenir l’objectiu molt clar i llui-
tar per aquest,  ens ha permès arribar 

fins aquí, mantenint la premissa de ga-
rantir tots els serveis, i al mateix temps, 
poder fer front a les obligacions contre-
tes en el passat i en cadascun dels exer-
cicis. La mostra més objectiva d’aquesta 
realitat és la de poder comparar l’endeu-
tament existent a l’inici de legislatura i 
l’endeutament que hi haurà després de 
quatre anys. Així doncs, podem veure 
com el Juny del 2011 el nivell d’endeu-
tament era més de 8.700.000 €, en re-
lació a l’endeutament que es preveu el 
Juny del 2015 que estarà al voltant de 
5.600.000. És a dir, en aquests quatre 
anys, l’ajuntament amb l’esforç de tots 
els selvatans , treballadors i proveïdors, 
hem aconseguit rebaixar el deute en 
més de 3.100.000 €

Un pressupost més social

ESTAT DE DESPESES

ESTAT D’INGRESSOS

Partint de la base que la preocupació principal del Consistori és la 
situació d’atur que viu una part dels nostres ciutadans i la proble-
màtica que els  comporta afrontar pagaments i despeses domès-

tiques, el pressupost municipal ha augmentat les partides destinades a 
temes socials.
Aquest increment és per atendre  pagaments de subministres, lloguers 
o despeses escolars, entre d’altres, i per invertir en serveis d’atenció do-
miciliària i assumir pagaments temporals de les despeses de les  famílies 
amb més necessitats.

EL
PRESSUPOST
MUNICIPAL 

HA AUGMENTAT 
LES PARTIDES
DESTINADES A

TEMES  SOCIALS

Rebaixar el deute ja sabem 
tots que no té per què ser si-
nònim d’una bona gestió i es 
poden fer diferents lectures 
i interpretacions, ara bé, el 
que si és cert, és que rebaixar 
el deute permetrà tenir més 
liquiditat en propers exerci-
cis  per poder millorar altres 
aspectes d’un pressupost mu-
nicipal, com poden ser, les 
partides relacionades amb 
les persones, els serveis, el 
patrimoni, etc.... Era un repte 
complex, però la implicació 
de tots ho ha fet possible.

L’endeutament controlat



La Selva del Camp | març 2015 La Selva del Camp | març 2015

1918

BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP

Els selvatans es 
postulen a favor de la 
independència

Més de 2.200 persones van votar al procés participatiu 
del 9N. El ‘Sí-sí’ va guanyar amb més d’un 85%, un to-
tal de 1928 vots. Prop de 150 participants van decan-

tar-se pel ‘Sí-no’, gairebé un 6,5% de les paperetes recollides. Es 
van comptabilitzar una seixantena de vots amb l’opció del ‘No’ 
(un 2,5%) i un total de 34 presentaven ‘Sí-blanc’, un 1,5%. En 
l’escrutini, també se’n van computar una quinzena en blanc 
(menys d’1%) i 64 de nul·les o altres (2,85). 
L’Institut Joan Puig i Ferreter va ser l’escenari on es van situar 

les urnes. La jornada, però, es va viure tant a dins com a fora de 
l’edifici. I és que una desena d’entitats del poble van col·laborar 
amb les organitzacions promotores del procés –Òmnium Cul-
tural, ANC i Col·lectiu 25 d’Abril- per oferir diverses activitats 
festives i culturals al llarg de tot el dia. El Grup de Joves Verge 
de Paretdelgada, la Banda de Música Municipal i els Diables 
són només algunes de les que van sumar-s’hi.
La jornada de participació va reunir prop d’una quarantena de 
voluntaris. 

OPINIÓ: GRUPS MUNICIPALS

Després de més de 30 anys la 
gestió municipal de la Selva 
ha estat assumida amb la co-

alició de dues formacions polítiques. 
Cada regidoria delegada ha assumit 
la seva responsabilitat i val a dir que 
aquesta formula ha funcionat bé. 

Creiem que en la política local no han 
de prevaldre els partits, sinó que cal 
sumar esforços i compartir les respon-
sabilitats de tots els regidors elegits. 
Per això, ja inicialment vam proposar 
a l’oposició l’oportunitat de participar 
a les Juntes de Govern, però aquesta 
proposta va ser rebutjada pel grup so-
cialista. 

Aviat tocarà plantejar un nou man-
dat i és voluntat d’aquest grup que se 
segueixi amb l’estil que hem intentat 
imprimir i que no volem deixar, ans 
el contrari, volem consolidar la nostra 
manera de fer perquè, creiem, que ha 
sigut positiva pera  la convivència de 
la nostra Vila i per la bona marxa dels 
serveis i afers municipals. 

Al mes de maig els  selvatans decidi-
ran quin govern desitgen per la Selva, 
faran una valoració de la feina feta i ex-
pressaran la seva voluntat a les urnes. 
El nostre grup municipal tornarà a pre-
sentar-se amb les ganes de continuar 
treballant pel Comú, amb la voluntat 
de seguir amb la tasca iniciada, amb la 
responsabilitat de fer la feina ben feta 
i amb l’estil propi, que heu pogut com-
provar durant els darrers quatre anys. 

Aviat farà quatre anys que vam en-
trar a govern. Però, què són quatre 
anys? Segurament en molts àmbits 

de la vida és un període llarg de temps en 
el que es poden viure moltes coses i expe-
rimentar canvis d’una magnitud important. 
Però, en altres entorns es pot dir allò de: va! 
si quatre anys no són res!  Per nosaltres, 
també ha estat així. Durant 4 anys hem po-
gut incidir directament en la presa de de-
cisions a nivell municipal. Com és evident 
en algunes àrees hem estat “sobirans” i en 
altres ens hem hagut de limitat a incidir i, 
en altres, a opinar. Hem pogut desenvolu-
par-nos en l’apassionant tasca de fer poble 
i servir al poble. Al llarg d’aquest temps 
hem agafat confiança en les nostres àrees 
i hem pogut tirar endavant diversos projec-
tes que ens enorgulleixen. Però bé, 4 anys 
també poden ser molt poc.  Fem revisió i 
veiem que el periple ha estat engrescador, 
que hem treballat tant com hem pogut i ho 
hem fet el millor que hem sabut. Però tam-
bé hi ha projectes que van més enllà i que 
demanen més temps.  La revisió que fem 
d’aquest període ens agrada. Esperem ha-
ver estat atents i servicials quan ha calgut 
perquè treballar pel que és de tots ho exi-
geix.  Treballar per la comunitat però, tam-
poc és fàcil, i en diverses ocasions ha calgut 
explicar les motivacions de les decisions 
del nostre grup. En definitiva, tanquem 
aquest període amb la sensació d’haver 
treballat i d’haver-ho fet en la línia del que 
considerem que és el correcte o el millor 
per la comunitat. També han estat uns anys 
apassionants a nivell nacional i el famós 
“procés” també s’ha viscut intensament a 
nivell municipal. El nostre grup creu que 
és poble a poble que construirem un país 
millor ja que aquest ideal l’assolirem amb 
el conjunt de totes i cadascuna de les parts.

A LA SELVA
PODEM MÉS

Participar i gaudir Moltes gràcies

Nova regidora grup PSC
En el passat ple del mes de desembre va prendre possessió del càrrec la nova regidora del grup municipal socialista

M. Lluïsa Gomis Comino, en substitució de la regidora Anna Trujillo. 
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