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La Selva avança. Tenim un poble que no es pot quedar qui-
et. La dinàmica iniciada ens empeny a continuar treba-
llant de forma conjunta i coordinada per anar endavant. 
L’excés de conformisme, el dir que ja està bé com està, ens 
duria al ‘no fer’, a la inoperància, i això no ho podem per-
metre, ens faria perdre i quedar enrere. El camí que vam de-
cidir emprendre en aquest mandat, iniciat el juny del 2015, 
va ser optar per accions i projectes d’envergadura, deixant 
a banda la comoditat que comporta fer poques coses i as-
sumint els riscos del progrés.

Aquest informatiu local, la Selva Municipal, vol ser la 
constatació de la feina que, entre totes i tots, duem a ter-
me per fer de la Selva un poble de referència en serveis, en 
instal·lacions i equipaments públics. Des de l’Ajuntament, 
però també, i molt important, des de l’ampli ventall d’en-
titats i associacions de tota mena que ens omplen de vida i 
activitat. Us volem traslladar una part de l’esforç acumulat 
i dels resultats obtinguts que en bon part ja coneixeu.

Aquest any 2018 és l’any d’importants inversions. El tomb 
de muralles, el casal de Santa Llúcia, la nova depuradora... 
Això comporta una feina extraordinària d’organització 
i control, que es desenvolupa des de les diferents àrees de 
l’ajuntament que intervenen en els diversos projectes. L’ob-
jectiu és que tot vagi com ha d’anar, bé. Cal agrair l’esforç 
de tot el personal municipal que fa possible, amb el seu tre-
ball, que tot això avanci de forma correcta sense perjudicar 
el funcionament dels serveis habituals.

Les regidores i regidors que formem actualment el govern 
municipal, tenim molt clar que la gestió del que és de tots 
ha de ser per a tots. Quan es fan millores a la via publi-
ca, quan incorporem nous serveis o millorem els existents, 
quan organitzem festes o activitats culturals, en definitiva, 
quan fem coses... es pensen i es fan per a tothom. Per totes i 
tots els que vivim a la Selva, compartint un poble que és el 
nostre. Som molt conscients que l’ajuntament és tot el po-
ble, els que van confiar en nosaltres i els que no ho van fer.

Un ajuntament obert i de tots, així ha de ser. Però això no 
pot significar cap renúncia ideològica que, com a represen-
tants polítics, tenim cada grup en el marc d’unes sigles que 
vam escollir lliurement per presentar-nos davant el poble 
com opció de govern. Posicionaments a escala local, de po-
ble, i també d’altres que superen els límits estrictes de la 
Selva, els del nostre país.

Que la Selva sigui sempre un poble per a tothom, per a totes 
i tots; pensi com pensi, parli com parli, vingui d’on vingui.

el consistori
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o
Amb les obres de re-

modelació integral del 
Tomb de Muralles ja 

enllestides i la construcció 
del Casal del Nucli Antic en la 
seva recta final, els projectes 
de més envergadura previstos 
dins del Pla de Barris pràcti-
cament estaran completats i 
s’encararà la fase definitiva del 
projecte que ha permès donar 
una nova llum al nucli històric 
selvatà.

La proposta de l’Ajun-
tament de la Selva dins del 
programa de la Generalitat 
destinat a revitalitzar els nuclis 
antics o els barris amb man-
cances especials preveia una 
inversió total de 4 milions d’eu-
ros al poble, tres dels quals els 
aportaven des de l’administra-
ció catalana i el quart restant 
des del mateix Ajuntament.

L’actuació més important 
i de més envergadura del pla 
és, precisament, l’executada 
al llarg del darrer any al voltant 
de tot el nucli antic: el Tomb de 
Muralles. La iniciativa resultava 
imprescindible per uns carrers 
que són la principal artèria de 
comunicació del conjunt his-
tòric i que, a més, registren, la 
densitat de població més alta 
d’aquesta zona del poble. El 
nou clavegueram, les noves 
canonades d’aigua potable, 
les noves xarxes de serveis 
(telefonia, enllumenat, fibra 
òptica...) i la imprescindible 
creació d’una xarxa de pluvi-
als s’ha completat amb una 

estètica adaptada a les noves 
necessitats i als temps actuals.

Les muralles tornen a ser 
ara carrers de primera, amb 
molts més metres de voreres 
per tal de facilitar la vida al 
carrer, amb espai per a una 
mobilitat sostenible com les 
bicicletes i també amb un 
aspecte general que permet 
gaudir millor dels edificis his-
tòrics que s’hi poden trobar. 
Un detall que cal destacar és 
que, tot i que s’han suprimit 
els estacionaments de la zona 
interior (els més propers a la 
muralla) per tal de facilitar-ne 
la visió i ubicar-hi del carril bici, 
ni el raval de Sant Pere ni el 
de Sant Rafael han perdut cap 
lloc d’aparcament. Tots s’han 
compensat amb més places 
d’aparcament entre els espais 
públics de l’Hort del Tàrrech, 
l’Hort de la Pura i l’Hort de Co-
madrono, tots tres punts situ-
ats a escassos minuts a peu 
de qualsevol punt del raval 
corresponent.

En total el Tomb de Mura-
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Un nucli antic
ple de vida

A banda de la remodela-
ció de les muralles, els 
darrers mesos també 

s’ha realitzat un canvi en l’en-
llumenat del nucli antic dins 
del paquet d’obres del Pla de 
Barris. Aquesta actuació ha 

permès substituir les bom-
betes de vapor de sodi que 
donaven el característic color 
ataronjat als carrers per d’al-
tres amb tecnologia LED que, 
a banda de reduir el consum 
energètic en prop d’un 70%, 

proporcionen una il·luminació 
més blanca i clara. En total 
són uns 120 fanals repartits 
pels carrers del centre histò-
ric, a més d’una vintena de 
punts de llum que il·luminen 
els edificis públics.

Més eficiència 
en l’enllumenat
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lles ha permès millorar més 
de 9.000 metres quadrats de 
superfície de vials, crear un 
48% més de voreres i amb 
un total de 8.600 metres qua-
drats per a vianants. El més 
remarcable és el nou espai 
polivalent de plataforma única 
situat entre els Ponts i el Cas-
tell. També s’han plantat més 
de 200 arbres, s’ha renovat i 
incrementat el mobiliari urbà i 
tota la zona disposa d’un nou 
enllumenat amb tecnologia 
LED un 50% més eficient que 
l’existent. Finalment, s’han 
creat 1.100 metres lineals de 

carril bici que permeten con-
nectar el nucli antic amb les 
dues zones escolars del po-
ble i que, pròximament, unirà 
també la resta de serveis i edi-
ficis municipals.

Malgrat l’important conjunt 
d’actuacions realitzades fins 
ara, encara no s’ha completat 
la totalitat del pressupost as-
signat al programa, de manera 
que el consistori ha optat per 
sumar-se a una nova pròrro-
ga de la Generalitat que ha de 
permetre completar els pro-
jectes pendents fins al 31 de 
desembre de 2020.

> El nou Tomb de Muralles 
torna a ser una artèria 
vital, dotada amb serveis i 
condicions de primera

La remodelació del Tomb 
de Muralles no només ha 
permès localitzar, estudiar 

i protegir restes arqueològiques 
com ara la base de la torre de les 
Pletes, a l’entrada de la plaça amb 
el mateix nom; la base torre de la 
Batalla, davant del carrer dels Mo-
lins i ara visible gràcies a un calaix 
de vidre, o la bassa que recollia 
l’aigua al final del rec del carrer 
Major. També ha facilitat l’estudi 

d’altres elements que han aflorat 
durant els treballs, sigui de forma 
física o documental. Aquest darrer 
cas seria el de la font de la Mina, 
un brollador d’aigua que es nodria 
de l’antiga mina de Flassada o de 
Satorras. La font es va obrir l’any 
1924 gràcies a la bona voluntat de 
la família Satorras després d’una 
petició de l’Ajuntament a causa 
de la sequera. Havia de ser una 
font temporal de quatre brocs, 

però finalment es va convertir en 
un brollador que va estar obert 
durant dècades. Una nova font de 
quatre canelles obra de Florenci 
Andreazini s’aixeca ara al costat 
d’on hi havia el brollador original 
al raval de Sant Pere en record 
dels valors com la generositat i 
la col·laboració ciutadana que fa 
prop d’un segle van permetre te-
nir aigua els selvatans d’aquella 
zona del poble.

Recuperem
la Font de la Mina
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El segon gran projecte 
que s’executa aquest 
2018 dins del programa 

d’inversions del Pla de Barris 
és el del Casal del Nucli Antic, 
un espai de serveis a les enti-
tats i als veïns que ja és gaire-
bé una realitat a l’edifici annex 
a Santa Llúcia.

L’actuació aprofita part del 
projecte inicial que ja hi havia 
previst per aquest equipa-
ment, tot i que degudament 
posat al dia. Així, s’afegeixen 
dues plantes on predomina-
ran les sales polivalents amb 
espais modulars i els despat-
xos per a les entitats.

Els treballs finalitzaran a 
les acaballes d’aquest 2018 
i permetran també millorar 
l’acústica i la climatització 
l’auditori de la sala Santa Llú-
cia. La dotació pressupostària 
d’aquesta actuació és de prop 
de 600.000 euros, que surten 

del paquet de 4 milions de tot 
el programa i el seu objectiu 
és ajudar a dinamitzar la vida 
al centre històric de la Selva. 
Anteriorment, s’havia inten-
tat destinar aquesta partida 
a l’arranjament de l’edifici de 
l’Ateneu, però per fer-ho calia 
que la societat en cedís la titu-
laritat o part de la titularitat al 
municipi, però aquest tràmit 
no va ser aprovat pels socis.

Les tres plantes de l’edi-
fici annex tindran una super-
fície total d’uns 500 metres 

quadrats i es preveu que la 
planta baixa aculli les oficines 
del Jutjat de Pau, que podrà 
comptar amb uns espais to-
talment nous, a més de poder 
oferir tots els seus serveis –in-
closes les cerimònies de ca-
sament– en el mateix recinte 
de Santa Llúcia. En les plan-
tes superiors s’hi habilitaran 
espais complementaris per 
a les entitats i col·lectius ve-
ïnals complementaris als que 
actualment ofereix el pavelló 
d’entitats del carrer de l’Horta.

El Casal
del poble

A partir dels pròxims 
mesos la part alta del 
raval de Sant Pere tin-

drà un accés per a vianants 
directe cap a l’interior del 
nucli antic. Gràcies a l’adqui-
sició d’un immoble per part 
de l’Ajuntament al passatge 
de la Carnisseria, just davant 

del carrer de Boada, es faci-
litarà la connexió dels veïns 
amb les zones d’aparcament 
exteriors, a més de permetre 
l’entrada al nucli històric en 
un punt fins ara totalment 
tancat. El pas utilitzarà part de 
la planta baixa de la propietat, 
tot creuant restes de l’antiga 

muralla original, a més d’al-
gunes arcades d’interès ar-
quitectònic. L’objectiu és que 
aquest nou pas dinamitzi tota 
aquesta zona del nucli antic i 
permeti obrir noves oportuni-
tats gràcies a les facilitats que 
aportarà als residents i als cli-
ents del comerços de la zona.

El passatge 
s’obre al Raval

> L’edifici acollirà també 
el Jutjat de Pau, que podrà 
oferir tots els seus serveis 
en el mateix recinte
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eLa nova Estació Depura-
dora d’Aigües Residuals 
(EDAR) de la Selva és 

en el camí de ser una realitat 
molt aviat. Després de licitar-
se l’obra a finals de l’hivern, 
els treballs constructius van 
arrencar amb l’arribada de la 
primavera i actualment la part 
inicial i de més envergadura es 
troba a prop de ser enllestida. 
La planta ja compta amb la 
seva estructura bàsica creada, 
amb les dues basses dels re-
actors biològics (les ovalades) i 
les dels decantadors secunda-
ris (les circulars) a l’espera de 
començar a rebre la instal·lació 
dels components tècnics.

Els treballs de la nova de-
puradora culminen un procés 
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 constru-
ïda l’any 1980. La vella EDAR 
va ser, en el moment de ser 
aixecada, una obra pionera en 
pobles de l’envergadura de la 
Selva i ja llavors es va tirar en-
davant per iniciativa municipal. 
El problema va arribar quan, 
just entrat el nou segle, es va 
demostrar que començava a 
quedar obsoleta i sobretot, cur-
ta 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’Aigua 
(ACA) i el departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat ha permès que l’Ajunta-
ment hagi agafat les regnes del 

projecte amb el suport econò-
mic de l’ACA. Pressupostada 
en més de 4 milions d’euros, 
la licitació de l’obra ha permès 
que finalment la construcció 
s’hagi executat per poc més de 
3.125.000 euros.

L’acte de col·locació de la 
primera pedra, realitzat a mit-
jans de maig, va comptar amb 
la presència de la directora dels 
serveis territorials del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, 
Trinitat Castro; del director de 
l’ACA al Camp de Tarragona, 
Francesc Benet; a més de re-
presentants de Comaigua, que 
s’encarrega de la gestió inte-
gral de l’aigua a la Selva. També 
hi van participar els responsa-
bles de l’empresa Invall, que ha 
redactat el projecte i que, per 
altra banda, també serà l’encar-
regada de la direcció de l’obra; 

a més de representants de les 
dues empreses que executen 
l’obra i que formen una unió 
temporal entre Constècnia3 i 
OMS-Sacede. Els responsables 
municipals van aprofitar l’ac-
te per destacar la importància 
d’aquesta actuació pel poble, 
sobretot en l’àmbit mediambi-
ental, així com les oportunitats 
de futur que permet gràcies a 
assegurar la capacitat de crei-
xement del municipi també en 
aquest servei. Si tot continua 

al ritme previst, els treballs fi-
nalitzaran durant la primavera i 
l’equipament entraria en servei 
l’estiu de 2019.

Compte enrere 
per la depuradora

equipaments

> La planta ja ha 
començat a prendre forma 
i es preveu que estigui 
operativa el pròxim estiu
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h Des del passat més 
d’agost la Selva del 
Camp té oficialment 

un cronista oficial. Aquest títol 
honorífic de nova creació és 
gairebé una peça feta a mida 
per algú que, com Quim Mas-
deu Guitert, ha dedicat mitja 

vida a la dinamització cultural 
i a la història i l’antropologia 
local.

Després que el ple con-
sistorial aprovés de forma 
definitiva el reglament per al 
nomenament d’aquest càr-

rec honorífic a finals de juliol, 
Quim Masdeu va rebre el títol 
de cronista selvatà en una 
sala de plens a vessar d’amics 
i de representants d’entitats. 
Un cop llegit el reglament que 
regeix el nomenament, el ti-
nent d’alcalde del municipi, 
Josep Masdeu, va destacar 
la seva trajectòria i la intensa 
vinculació amb la vida asso-
ciativa i cultura del poble, tot 
assegurant que “tant aquí al 
poble com en altres àmbits és 
una persona que té una sol-
vència contrastada, una per-
sona col·laborativa amb les 
entitats i les persones”. Per 
la seva banda, en el seu par-
lament de presa de posses-
sió, el nou cronista va agrair 
la confiança i va expressar 
l’orgull de poder completar 
la seva trajectòria en el món 
associatiu local amb aquesta 
tasca. Com va esmentar al 
llarg del discurs, des de ben 
petit, i gràcies a la seva herèn-
cia familiar, va poder conèixer 
de primera mà la història sel-
vatana, no tant pel seu interès 
en les dates o en les guerres 
sinó des del punt de vista en 
la investigació i el concepte 
històric. Malgrat que des d’ara 
tindrà el títol, Masdeu Guitert 
considera que tota la seva 
vida ha fet, en certa manera, 
aquesta funció.

Després d’infinitat d’es-
tudis i publicacions, així com 
de publicar els seus darrers 
treballs a través dels butlletins 
del Centre d’Estudis, actual-
ment centra les seves inves-
tigacions entorn dels aplecs 

dels anys 60 que es van cele-
brar a Paretdelgada.

Exregidor Cultura de 
l’Ajuntament, afamat cineas-
ta i promotor del desapare-
gut festival de cinema Ocular, 
membre destacat de diverses 
entitats selvatanes com ara 
l’Ateneu el Lauro o el Centre 
d’Estudis Selvatans, a més 
de promotor i exdirector de 
Canal Camp, entre moltes al-
tres tasques, Quim Masdeu 
ocuparà el càrrec de cronista 
local un mímim de cinc anys.

Un cronista 
per a la història

> Quim 
Masdeu va 
agrair la 
confiança 
i va 
expressar 
l’orgull 
de poder 
completar 
la seva 
trajectòria 
amb aquest 
títol
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iEl ple de la Diputació ha 
aprovat aquest estiu 
l’estudi informatiu d’im-

pacte ambiental i la resolució 
de les al·legacions sobre la 
carretera T-3231 que uneix 
Almoster amb la Selva, que 
tirarà endavant a partir de la 
segona de les alternatives 
proposades pels tècnics i que 
contempla la construcció d’un 
traçat totalment nou. Malgrat 
que encara queda pendent 
d’acabar-se la redacció de 
l’estudi executiu, d’obrir-se un 
nou període d’al·legacions, a 
més de l’aprovació final i de la 
licitació de les obres, es pre-
veu que les actuacions costin 
prop de 5 milions d’euros i 
puguin començar a mitjans de 
2019.

Amb l’aprovació d’aquest 
estudi, tant la Generalitat com 
els diferents agents implicats 
en l’obra –l’Agència Catalana 
de l’Aigua, els Serveis d’Agri-
cultura i els de Medi Ambient, 
entre altres–, donen per bona 
la proposta que els tècnics de 
la Diputació han considerat 
més sostenible i que alhora 
implica un menor impacte 
ambiental. Pels tècnics de 

l’ens supramunicipal, aprofi-
tar el traçat actual era pràc-
ticament inviable donades 
les necessitats mínimes que 
presenta la via pel nombre de 
vehicles que l’utilitzen diària-
ment i les dificultats de l’obra. 

La nova T-3231 arrencarà 
igual que fins ara des de la 
plaça de Catalunya i seguirà el 
tram inicial actual fins al camí 
de la Serra, aproximadament, 
on iniciarà un nou traçat gai-
rebé recte, tot superant el 
barranc de la Coma, el torrent 
de la Llebreta i el torrent d’en 
Bartra amb ponts. La carre-
tera acabarà amb una nova 
rotonda a construir sobre l’ac-
tual traçat, entre el camí de la 
mina de Macai i el Mas d’en 
Varrà. En aquest punt comen-
ça la variant d’Almoster, que 
també s’inclou en el projecte. 
Aquesta part del vial seguirà 
el camí actual pel sud del po-
ble, superant amb un pont la 
riera d’Almoster i connectant 
amb la carretera de Castellvell 
a l’alçada del camí de la Creu, 
uns metres per sobre l’actual 
entrada a la urbanització Cas-
tellmoster.

Les al·legacions que 

s’han presentat a l’estudi in-
formatiu són de tota mena, 
però la majoria representen a 
entitats com ara Unió de Pa-
gesos, la CUP o el Gepec que 
demanen millorar la carretera 
actual però sense modificar 
el traçat, fet que els tècnics 

de totes les administracions 
involucrades consideren in-
viable, inclosos els de Medi 
Ambient i d’Agricultura de la 
Generalitat. També hi figuren 

al·legacions de propietaris 
que no volen un nou traçat 
i d’altres que sí demanen el 
trasllat, com ara alguns que 
viuen o tenen masies a peu 
de l’actual carretera que cal-
dria enderrocar. L’opinió unà-
nime dels tècnics de totes 

les administracions és que la 
construcció del traçat apro-
vat és l’opció més adequada 
tant pel territori com per les 
explotacions agràries.

Almoster, cada 
vegada més a prop

Els diversos estudis de densitat de trànsit realitzats a la carretera indiquen que al vol-
tant de 1.500 vehicles diaris utilitzen la carretera en jornades laborables, una xifra in-
ferior durant els caps de setmana. A més, diàriament hi ha el servei d’autobusos entre 
Reus, Castellvell, Almoster i la Selva, així com els dos microbusos que cada dia porten 
alumnes d’Almoster a la zona educativa de la Selva. Cal esmentar també els avis que 
utilitzen el centre de dia del Vilar o els malalts de les urgències del CAP.

La vida de dos pobles i 1.500 cotxes

Alternativa 2

Carretera actual 
Vial de servei

Carretera actual 
Vial de servei

Alternativa 2

la Selva del Camp

Almoster

Alternativa seleccionada per 
l’Estudi informatiu actualitzat
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Han passat 15 anys d’en-
çà de la inauguració 
d’un dels equipaments 

més importants del teixit soci-
al selvatà: la residència El Vilar. 

Les instal·lacions inaugurades 
l’any 2003 han permès recupe-
rar part de la cohesió social sel-
vatana entre el jovent i els més 
grans, permetent a molts avis 

selvatans quedar-se al poble 
per tal de ser atesos i mantenir 
el contacte directe amb famili-
ars i amics.

La festa de celebració dels 
15 anys del Vilar va comptar 
amb diversos actes lúdics, en-
tre els quals es podria desta-
car un concert de la banda de 
música, un dinar de germanor 
i una actuació de la Banda de 
Música de la Selva. 

La festa va servir també per 
posar sobre la taula el que serà 
un dels grans objectius per a 
l’actual equip de govern de cara 
al proper mandat i que és tirar 
endavant l’ampliació del centre 
fins a gairebé duplicar el nom-
bre de places actuals.

El govern municipal con-
sidera que al llarg dels darrers 
exercicis, en els quals la resi-
dència ha assolit pràcticament 
el cent per cent de la seva ocu-
pació, s’ha constatat la necessi-
tat de fer front a aquest incre-
ment de places amb l’objectiu 
d’assegurar el futur d’aquest 
servei. De fet, segons les dades 
demogràfiques i estadístiques, 

les necessitats dels veïns sel-
vatans cada vegada són més 
nombroses a nivell de suport 
a la gent gran, de manera que 
l’aposta seria evitar la satura-
ció de la residència i del centre 
obert.

A falta de redactar el projec-
te, les estimacions municipals 
valoren la possibilitat de passar 
de les 55 places actuals de la 
residència –22 privades i 33 de 
públiques–, més les 20 del cen-
tre de dia, a més enllà de les 80 
gràcies a la construcció d’una 
segona planta sobre l’actual 
edifici. Aquest increment també 
permetria incrementar les pla-
ces públiques disponibles en 
una proporció similar a l’actual, 
tot i que l’objectiu del consistori 
és continuar guanyant més pla-
ces públiques com ha succeït 
els darrers anys.

Es preveu que aquesta sigui 
una de les grans iniciatives a 
desenvolupar al llarg dels prò-
xims quatre anys de mandat 
municipal, el pressupost de la 
qual podria situar-se al voltant 
dels tres milions d’euros.

La residència 
El Vilar es fa gran

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp serveis

s
Durant els últims mesos bona part de l’equipament de les habitacions de la residència 
s’ha anat substituint per nou material, tot destacant el canvi de la meitat dels llits per 
altres de més ergonòmics. Gràcies a això es millorarà significativament el confort dels 
usuaris i també les tasques dels treballadors del centre. Aquesta actuació s’inclou dins 
el gruix de reformes que des de la Fundació pública El Vilar s’està duent a terme per 
millorar els serveis de la residència, i entre les quals s’hi inclouen la col·locació de nova 
senyalització a les sales, la modificació de part de l’equipament de la cuina o el canvi 
dels televisors analògics per d’altres de pantalla plana amb TDT integrada. 

Equipament al dia
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eEl poble torna a funcionar i 
ho fa a tots els nivells. Per 
una banda destaca l’àm-

bit de les inversions i dels nous 
equipaments públics, però 
també cal remarcar l’augment 
de la inversió privada i, princi-
palment, de les empreses.

Tant és així que al llarg dels 
darrers mesos s’han concre-
tat projectes importants per 
al sector industrial de casa 
nostra com ara l’ampliació de 
Macresac, que ja ha rebut el 
vistiplau de la modificació de 
les normes urbanístiques per 
tal de fer efectiva l’ampliació 
de les seves instal·lacions, i 
també s’estan ultimant els 
detalls per a l’ampliació de 
les instal·lacions de Fruselva 
iniciades uns mesos enrera. 
Per altra banda, també resulta 
tant o més important que s’ha 
reactivat el moviment de les 
empreses constructores, amb 
projectes de reforma d’habitat-
ges al nucli antic i amb altres 
projectes tant a curt com a 
mitjà termini destinats a cons-
truir obra nova al municipi, que 

és un dels grans reptes muni-
cipals de cara a fer front a la 
necessària oferta d’habitatge 
al poble.

Centrats en les ampliaci-
ons industrials, cal destacar 
el projecte de Macresac, que 
permetrà doblar la superfície 
industrial de què disposa la 
societat. Concretament l’em-
presa disposa d’una parcel·la 
de més de 120.000 metres 
quadrats que va adquirir en 
previsió de creixement, tot i 
que d’aquesta superfície no-
més 54.000 metres quadrats 
són de sòl industrial, que és 
on actualment té la factoria. 
D’aquesta manera una de les 
primeres grans empreses que 
va decidir apostar per instal·lar-
se al municipi fa prop de qua-
tre dècades es consolida al po-
ble amb una nova inversió que 
n’assegura la viabilitat i el futur. 
La societat, destinada a la pro-
ducció d’embalatges de plàs-
tic, és capdavantera en el seu 
sector i, gràcies a l’increment 
de la zona industrial que ocupa 
a la carretera de Vilallonga, es 

garanteix poder seguir creixent 
com ho ha fet fins ara.

Un cop se superin els trà-
mits municipals i de totes les 
administracions involucrades 
l’empresa compensarà el mu-
nicipi amb una zona verda 
aproximadament del 10% de la 
part requalificada ubicada en 
el futur mur verd que l’Ajunta-
ment vol crear entre el polígon 
Xalamec i la riera de la Selva. 
Aquest és l’espai on també 
s’ubica la zona verda reubica-
da de Fruselva i la correspo-
nent de la cessió per la seva 
ampliació, i que es farà efectiva 
també pròximament. 

El poble 
agafa embranzida

El mes d’octubre d’aquest 
2018 resulta especialment 
intens pel que fa a l’activitat 

econòmica al municipi. Per una 
banda la Fundació Gresol, desti-
nada a la promoció econòmica i 

empresarial del Camp de Tarrago-
na, ha escollit la Selva com a seu 
de les seves XVII Jornades Econò-
miques, amb empresaris i profes-
sionals de primera línia del món 
econòmic com ara Jaume Roures 

(Mediapro), Josep Maria Gay de Li-
ébana (Universitat de Barcelona), 
Elsa Artadi (consellera de la Presi-
dència del Govern de la Generali-
tat), Jordi Gallés (Europastry), Jordi 
Urbea (Ogilvy) o Ramon Rovira 

(Grup Godó), entre altres. Aques-
tes jornades són un preludi de 
luxe per la Fira, que se celebrarà 
entre el 27 i 28 d’octubre i tindrà 
el nou Tomb de Muralles i l’econo-
mia local com a protagonistes.

Entre l’elit 
empresarial i la fira



la Selva Municipal12

L’historiador selvatà Gui-
llem Puig ha presentat 
el seu llibre “La taula del 

mirall. L’Ateneu i l’associaci-
onisme cultural i polític a la 
Selva del Camp 1878-1979”, 
un treball acadèmic guardo-
nat amb la tercera Beca de 
recerca històrica Terra d’Ate-
neus, atorgada per l’Institut 
Ramon Muntaner i la Federa-
ció d’Ateneus de Catalunya. 

El volum repassa la història 
de l’Ateneu selvatà a partir 
de la documentació escrita i 
oral, així com la vida al muni-
cipi, a banda de contrastar-la 
i ambientar-la en un context 
social més global. La presen-
tació del llibre va comptar 
amb l’alcalde de la Selva, 
Jordi Vinyals; el president de 
la Federació d’Ateneus de 
Catalunya, Salvador Casals; 

la presidenta de l’Institut Ra-
mon Muntaner i Directora Ge-
neral de Cultura Popular del 
Departament de Cultura, Ma-
ria Àngels Blasco, a més del 
cronista local, Quim Masdeu. 
Per explicar l’obra l’autor va 
estar acompanyat per Mont-
serrat Soronellas, doctora en 
antropologia i integrant del 
Grup d’Investigacions en An-
tropologia de la URV.

Guillem Puig 
i la història de l’Ateneu

El passat 16 de setembre 
mossèn Manel Fuen-
tes es va convertir en 

el nou rector de la Selva, Al-
moster i l’Albiol. L’arribada de 
Fuentes es produeix després 
de fer-se públic el relleu de 
Joan Curieses just abans de 
l’estiu. Les mostres d’estima 
cap al fins ara rector van viure 
el seu moment culminant el 9 
de setembre, amb una missa 
de comiat a l’església de Sant 
Andreu amb feligresos sel-
vatans, d’Almoster i l’Albiol, 
les tres parròquies que havia 
compaginat Curieses durant 
22 anys.

Mossèn Manel, de 58 anys, 
va ser ordenat com a prevere 
l’any 1989 a la parròquia de 
Santa Llúcia de Bellmunt del 
Priorat, el seu poble nadiu. Va 
estudiar Història de l’Església 

a Roma i va treballar també a 
l’arxiu del Vaticà. Historiador, 
Canonge Arxiver de la Cate-
dral de Tarragona, director 
de l’Arxiu Històric Arxidioce-
sà de Tarragona, professor 
d’Història Contemporània a 
la Universitat de Barcelona i a 
l’Institut de Superior de Cièn-
cies Religioses Sant Fructuós 
de Tarragona i membre de la 
Reial Societat Arqueològica 
de Madrid i de la província 
de Tarragona, compagina tota 
aquesta tasca amb les se-
ves funcions eclesiàstiques. 
A més, també és vicari epis-
copal del Priorat, Baix Camp, 
Reus, la Conca de Barberà i 
Urgell-Garrigues, entre altres 
càrrecs.

Tal com ell relata, després 
de cursar l’institut i enmig del 
context històric de la Transició 

i l’arribada de la Democràcia, 
Fuentes va decidir afrontar el 
creixent interès per la perso-
na que tenien els estudiants 
de l’època des del punt de 
vista de l’Evangeli. Segons 
ell, la fe no està relacionada 
amb cap ideologia política, 
sinó que vetlla per la plurali-
tat d’opinions. Literat, i havent 
publicat estudis històrics, es-
pecialment sobre la Guerra Ci-
vil espanyola, llibres, articles i 
exercint com a conferenciant, 
manté un estret vincle amb el 
món de la cultura.

La seva arribada a la Sel-
va fa que deixi enrere la seva 
tasca com a rector de les par-
ròquies de l’Aleixar i Vilaplana 
durant els últims tretze anys 
per iniciar un nou capítol a la 
seva vida, recollint el llegat de 
mossèn Curieses.

Manel Fuentes, 
nou rector de la Selva

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp societat

s



la Selva Municipal 13

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

Més atencions 
als “millors amics”

Des de finals del passat 
estiu han començat a 
funcionar els primers 

dels tres espais de lleure per 
a gossos que l’Ajuntament 
ha decidit crear en diversos 
punts del municipi per tal de 
facilitar que els veïns i veïnes 
amb gossos puguin gaudir 
d’un espai preparat per a fer 
activitat física amb els seus 
animals de companyia.

El primer dels punts que 
va entrar en funcionament 
va ser l’ubicat al costat de 
l’aparcament d’autocara-
vanes, amb accés des de la 
plaça Catalunya; el segon 
és sobre el camp de futbol 
municipal i el tercer s’ubica 
entre l’aparcament de l’Hort 
del Planter i el de l’Hort de 
la Pura, al raval de Sant Pere. 
Tots ells tenen una superfí-
cie d’aproximadament uns 

200 metres quadrats, tot i 
que el de l’Hort de la Pura és 
lleugerament superior, i que 
els tècnics consideren prou 
àmplia perquè els gossos 
puguin córrer sense perill i 
en llibertat.

Les tres àrees disposen 
de tots els equipaments 
d’aquesta mena d’espais, 
com ara una doble porta 
d’accés, per tal d’evitar que 
els gossos es puguin esca-
par, un punt d’aigua, papere-
res i bancs, i es completaran 
també amb arbrat. A més, a 
l’interior de la zona de joc 
s’hi preveu instal·lar rampes, 
eslàloms i altres elements de 
joc per als animals. 

Per altra banda, i amb 
l’objectiu d’evitar les mo-
lèsties que alguns gossos 
provoquen als veïns, també 
s’ha iniciat una campanya 

per tal que els propietaris i 
propietàries es facin càrrec 
de forma més escrupolosa 
de les deposicions dels ani-

mals en la via pública i tam-
bé perquè evitin deixar-los 
en balcons durant les hores 
de descans.

Aquesta tardor han en-
trat en funcionament 
la totalitat de zones 

d’estacionament de vehicles 
previstes dins del pla d’apar-
caments municipals iniciat a 
principis de 2017, amb el qual 
es preveia dotar el municipi 
de més de 600 places on es-
tacionar de forma controlada 

i gratuïta. Després de les am-
pliacions dels aparcaments 
de l’Hort de Comadrono i de 
l’Hort del Tàrrech, així com de 
la creació del nou aparcament 
de l’Hort de la Pura –tots al vol-
tant del Tomb de Muralles–, el 
darrer dels espais municipals 
en entrar en servei ha estat el 
de la plaça de Catalunya, que 

vol descongestionar els car-
rers de la banda esquerra de 
l’eixample i, sobretot, el carrer 
President Companys. L’accés a 
aquest aparcament, que comp-
ta amb més d’un centenar de 
places, es realitza per la carre-
tera d’Almoster, i compta amb 
il·luminació noctura i vigilància 
per càmeres de seguretat.

600 places 
d’aparcament públic
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El Casal Jove és ja una 

realitat. El projecte més 
valorat i més votat dels 

Pressupostos Participatius de 
l’any passat ha començat a 
caminar aquesta tardor i s’in-
augurarà oficialment el pròxim 
29 de novembre, tot i que des 
de fa mesos es realitzen tallers 
participatius amb els mateixos 
joves per tal de decidir com 
s’organitzarà l’espai del nou 
casal i quines seran les activi-
tats que s’hi realitzaran.

El Casal Jove s’ubica a la 
planta baixa del mas de l’Hort 
d’Iglésies, en l’àrea que fins 
ara ocupava el Centre Obert 
la Terrissa, el qual ha passat 
a instal·lar-se a l’edifici del Gil 

Cristià. La sala del nou equi-
pament, un espai totalment 
diàfan i dels més espaiosos de 
tot l’edifici, s’organitzarà per 
zones. Així, hi haurà un espai 
de lectura, una zona d’audio-
visuals i de jocs, una zona de 
cuina, un espai chill-out i fins i 
tot una zona que es pot con-
vertir en un petit escenari. Tot 
plegat s’han anat decidint en 
les trobades que s’han realit-
zat amb els joves i l’objectiu és 
que el funcionament integral 
del casal segueixi decidint-se 
a partir aquest concepte parti-
cipatiu en el qual els mateixos 
usuaris s’hauran d’involucrar 
per tal de decidir quines deci-
sions cal prendre.

Inicialment l’horari del Ca-
sal Jove serà de dilluns a dijous 
de 15.30 a 19.30 hores, mentre 
que el divendres s’obrirà de 
16.00 a 21.00, però es preveu 
que l’obertura es pugui anar 
adaptant a les necessitats de 
la mateixa activitat. Precisa-
ment, des de l’àrea de Joven-
tut i des del Punt d’Informació 
Juvenil (PIJ) es treballa amb la 
idea de preparar un mínim de 
quatre activitats mensuals, a 
les quals caldrà afegir les que 
vagin proposant els mateixos 
joves.

L’interior de la sala del 
Casal Jove quedarà decorada 
amb un mural integral que co-
brirà les quatre parets de l’es-
pai i del qual se’n pot observar 
la línia bàsica, malgrat que el 
disseny definitiu i els darrers 
detalls s’enllestiran en les prò-
ximes setmanes i es completa-
ran amb el nom propi que els 
joves vulguin donar-li a l’espai.

El Casal Jove, 
una realitat

L’edifici del Gil Cristià ha 
anat recuperant de mica 
en mica l’activitat fre-

nètica dels seus millors anys 
com a escola i en els mesos 
vinents l’oferta de l’edifici es 
completarà amb tota una no-
vetat a la Selva: un buc o sala 
d’assaig per les formacions 
musicals selvatanes que ne-
cessitin un espai on preparar 

els seus temes. La previsió 
de les àrees de Formació i Jo-
ventut, que promouen el buc 
d’assaig, és que l’espai estigui 
operatiu a partir del mes de 
gener i comptarà amb una 
bateria fixa i un equip de so 
bàsic per als assajos. La sala 
s’ubicarà a l’ala nova de l’edi-
fici, al costat del local d’assaig 
que ja ocupa el Grup de Gra-

llers del Ball de Diables, i tots 
dos espais estaran comple-
tament insonoritzats per tal 
d’evitar molèsties als veïns. 
A més d’aquest nou servei, 
també s’instal·larà a l’edifici 
un ascensor que ha de per-
metre acollir els nous serveis 
que utilitzaran la segona plan-
ta de l’equipament, com ara el 
Centre Obert La Terrissa.

Un buc d’assaig 
al Gil Cristià
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formació

L’àrea de Formació ha ampliat 
aquest curs la seva aposta 
per la formació d’adults i ho 

ha fet ampliant els recursos, no 
només en la formació de caràc-
ter professional que es realitza 
conjuntament amb l’oficina de la 
Borsa de Treball, sinó també amb 
la creació de noves ofertes en 
l’àmbit més personal i artístic.

En el vessant laboral, gràcies 
a la Borsa de Treball i a les inicia-
tives que es coordinen conjunta-
ment amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), s’han format al 
llarg dels darrers mesos a prop de 
50 alumnes en cursos que s’han 
organitzat a partir de les mateixes 
demandes de les empreses del 
municipi. És així com s’han com-
pletat cursos d’atenció domicilià-
ria, al final dels quals s’atorguen 
certificats de professionalitat ofi-
cials, o un curs de conductor de 
carretons elevadors dins del pla 
Treball als Barris (Pla de Barris).

Després d’aquestes experi-
ències ja es prepara un nou curs 
de carretons elevadors, a més 
d’altres per a la manipulació de 
productes fitosanitaris.

La novetat més destacada 
d’enguany és, però, l’oferta de 
formació no laboral destinada a 
adults. S’ofereixen nous cursos 
de dibuix, classes de claqué dins 
de l’aula formativa de Gotes d’Art, 
es renoven les classes de teatre i 
es repeteix amb el taller de cerà-
mica, a més de continuar amb els 
tallers de cuina o les classes de 
sardanes.

L’oferta per a infants i joves és 
idèntica (a excepció dels tallers de 
cuina), de manera que en la ma-
joria d’ofertes s’han pogut crear 
grups exclusivament separats per 
edats.

En total més de 150 alumnes 
participen en el conjunt en aques-
tes activitats formatives que es 
realitzen a l’edifici del Gil Cristià.

A més d’això, cal no oblidar 
el funcionament a ple rendiment 
de l’escola idiomes, que amb prop 
de 250 alumnes manté l’oferta de 
les classes d’anglès i de català a 
la planta baixa de l’Hort d’Iglésies i 
registra una de les xifres d’inscrip-
ció més notable dels darrers anys.

Finalment, tot i tenir un fun-
cionament autònom com a cen-
tre, l’Escola de Música ha rebut 

aquest estiu una de les principals 
inversions en l’àmbit d’equipa-
ment, donat que ha vist renovar 
completament el seu antic sis-
tema de calefacció mitjançant 
estufes per un sistema d’aire con-
dicionat amb bomba de calor que 
permetrà afrontar l’hivern amb el 
confort que requereixen les clas-
ses per als més de 300 alumnes 
que aquest curs té l’escola.

Més formació 
i de més qualitat

La darrera primavera i 
estiu han estat especial-
ment intensos en l’àmbit 

esportiu al municipi. Per una 
banda, durant els dies de Set-
mana Santa el camp municipal 
d’esports es va convertir en 
una de les seus de la vint-i-
cinquena edició del Mundiali-
to de futbol, que va reunir més 
de 4.000 futbolistes d’arreu 

del món entre Cambrils, la 
Selva, la Floresta, Vila-seca o 
Mont-roig del Camp. Gràcies a 
ser una de les seus, els equips 
selvatans de les categories 
entre 2006 i 2010 es van poder 
enfrontar a equips estatals i 
internacionals de renom com 
el Deportivo de la Coruña, el 
Corinthians de Sao Paulo o el 
Chelsea.

En un altre ordre de coses, 
l’últim cap de setmana de juny, 
coincidint amb el Festesport, 
es va celebrar la Nit del Fes-
tesport, una gala en la qual es 
va homenatjar els guanyadors 
de les Nits de l’Esport que es 
van començar a celebrar fa 
més d’un quart de segle, així 
com els actuals esportistes 
selvatans més representatius.

Del Mundialito a 
la Nit del Festesport
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El casal Selvastiu ha batut 
enguany tots els rècords 
i han estat prop de 350 

nens els que en algun moment 
de la temporada han participat 
en les activitats que s’han pre-
parat per a l’ocasió, totes elles 

ambientades en els personat-
ges de Disney.

Durant la totalitat dels me-
sos de juliol i agost, així com 

durant els primers dies de se-
tembre, els més petits de casa 
han tornat a convertir el parc 
de l’Hort d’Iglésies en l’epicen-
tre dels seus jocs, activitats 
plàstiques, gimcanes, sortides 
a la piscina i, fins i tot, una 
estada nocturna a les instal-
lacions del mateix hort, que la 
que es coneix com la Nit del 
Selvastiu.

L’èxit de temporades ante-
riors s’ha vist així superat com 
mai, fet que ha obligat també a 
incorporar el planter de moni-
tors més gran que s’hagi tingut 
mai amb motiu de les activitats 
d’estiu municipals. Tot plegat 
ha assegurat l’èxit d’una oferta 
que no para de créixer.

A banda de la vessant més 
tradicional del Selvastiu que es 
prepara des de l’àrea d’Aten-
ció a la Infància, la regidoria 
de Joventut ha completat en-
guany l’oferta lúdica estiuenca 
amb un nou casal d’estiu pen-
sat per a joves a partir de 12 
anys. La iniciativa, anomenada 

Engresca’t, ha permès gaudir 
d’experiències de caràcter 
més social i dirigides a la cons-
cienciació cívica, a més de 
comptar també amb classes 
de cuina o sortides a la platja.

Un Selvastiu 
de rècord

Els últims dies de juny i 
els primers de juliol van 
ser d’especial intensitat 

per als aficionats al món de 
l’esport de casa nostra i, en-
cara més especialment, per 
als selvatans que van poder 
viure en primera persona la 
celebració dels Jocs Mediter-
ranis de Tarragona. Per una 
banda cal esmentar el notable 

grup local de voluntaris locals 
i, per l’altra, l’important nom-
bre el públic que va assistir a 
les tirades d’esgrima que es 
van viure a les instal·lacions 
esportives de la Selva. Tot ple-
gat permet que en l’àmbit sel-
vatà els Jocs es puguin consi-
derar un èxit rotund. Si bé cal 
reconèixer que les xifres de 
públic van ser més aviat bai-

xes en alguns esdeveniments, 
l’índex d’ocupació del pavelló 
selvatà en les dues jornades 
d’esgrima a casa nostra va 
ser important, i més tenint 
en compte que aquest era 
un esport desconegut a casa 
nostra; mentre que el nivell 
organitzatiu va ser elogiat per 
totes les delegacions interna-
cionals que van ser a la Selva.

Els Jocs, un èxit selvatà

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp infància

i > L’àrea de 
Joventut ha 
completat 
l’oferta 
estiuenca 
amb un nou 
casal pensat 
per a joves 
i anomenat 
Engresca’t
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INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp

c
comunicació

La pàgina a Internet de 
l’Ajuntament de la Selva 
ha iniciat aquest estiu 

una nova etapa amb la voca-
ció de convertir-se progressi-
vament en un portal d’accés 
a tots els serveis municipals i 
també en els d’altres entitats 
i col·lectius locals que ho de-
sitgin. Una de les principals 
novetats que inclou la web 
és el nou portal de Govern 
Obert i Transparència creat a 
partir de l’eina i les directrius 
que marca la Generalitat en 
aquesta matèria, fet que no 
implica cap canvi efectiu en 
el funcionament actual però 
que permetrà que les dades i 
accions del consistori selvatà 
apareguin en els informes de 
transparència de l’administra-
ció catalana. Fins ara la publi-
cació de les dades de transpa-
rència de l’Ajuntament es feia 
segons paràmetres genèrics 
i, per aquesta raó, en molts 
casos no eren computats pels 
mecanismes informàtics de la 
Generalitat.

Malgrat que inicialment 

s’ha optat per a mantenir el 
disseny bàsic de la pàgina 
existent, la web inclou nom-
broses novetats, sobretot 
en l’apartat d’informació. En 
aquest sentit, es permetrà 
accedir directament a les dar-
reres publicacions de Canal 
Camp sense sortir de la web, 
a més d’oferir un recull de 
les darreres notícies sobre el 
municipi que s’hagin publicat 
en mitjans locals o externs. 
La nova pàgina també afegeix 
una operativa més simplifica-
da, amb més facilitat d’accés 
als diversos menús desple-
gables, s’eliminen duplicitats 
i es millorarà l’actualització 
de continguts tant de la web 
principal com de les altres pà-
gines municipals vinculades.

A nivell organitzatiu, el 
portal treballa a partir de dos 
grans blocs, el de Govern 
Obert i Transparència, a més 
de la seu electrònica, on es 
poden consultar tota mena 
de dades oficials i fer trami-
tacions electròniques amb 
signatura digital. L’altre bloc 

permet accedir, per exemple, 
a la nova web de l’oficina de 
Turisme, l’Arxiu Municipal, la 
nova seu de la Biblioteca i, 
properament, a totes les en-
titats selvatanes que vulguin 
disposar una web pròpia en-
llaçada amb el portal selvatà 
www.laselvadelcamp.cat.

La web de la Selva, 
un nou portal del poble

L’aplicació o “APP” per a 
telèfons mòbils de l’Ajun-
tament de la Selva s’ha 

convertit al llarg dels darrers 
dos anys en un dels serveis 
municipals més utilitzats i ja 
són prop de 1.600 els usuaris 
que l’utilitzen, una xifra més 
que notable tenint en compte 

el cens selvatà. Per tal de con-
tinuar millorant el servei que 
ofereix l’APP i facilitar el nivell 
de gestió que requereix per tal 
de vincular-la amb altres ser-
veis informàtics municipals, 
s’ha realitzat una actualització 
que no només aporta un di-
seny més actual sinó, sobretot, 

millores tant en les notificaci-
ons, els vídeos i l’administració 
del continguts. Està disponible 
per a descàrregues o actua-
litzacions tant a l’App Store 
d’Apple per a usuaris de te-
lèfons amb sistema iOS com 
al Play Store de Google per a 
usuaris d’Android.

L’APP es posa al dia
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Jordi Vinyals, cap de llista 
d’ERC-Més-AM en les úl-
times eleccions munici-

pals, va recollir novament el 
passat mes de juliol la vara 
d’alcalde de la Selva d’acord 
amb el pacte de govern esta-
blert entre la seva formació i 
el PSC. Després de dos anys 
de mandat de Josep Masdeu, 
Vinyals torna al càrrec que 
va ocupar el primer quart de 
mandat i afronta l’últim any 
de govern com a màxim res-
ponsable municipal.

La investidura del cap 
de llista republicà, que va 
comptar amb els set vots a 
favor de l’equip de govern, 
es va prendre per unanimi-
tat donat que el grup de CiU 
no es va presentar a la ses-
sió plenaria. Tot i això, el nou 
alcalde es va oferir a dialo-
gar obertament amb qual-

sevol formació, sempre que 
sigui en benefici del poble, 
a més d’emplaçar l’equip 
de govern a treballar amb 
il·lusió i optimisme de cara 
als últims mesos de mandat. 
Tampoc va faltar temps per 
recordar els presos polítics 
independentistes i els líders 
exiliats, tot exigint la seva 
alliberació i l’absolució im-
mediata. 

Per altra banda, el fins 
ara alcalde, Josep Masdeu, 
del grup municipal socialis-
ta, també va voler agrair la 
confiança dels selvatans en 
el seu projecte de poble, a 
més de destacar que, des 
del primer moment, mirar 
per la Selva ha estat sempre 
la seva prioritat.

La rotonda on fins 
aquest estiu finalitzava 
el carrer d’Abel Ferra-

ter, a la zona educativa de la 
Rasa, ha passat a anomenar-
se oficialment plaça de la Re-
pública Catalana. Aquest va 
ser un dels punts més des-
tacats aprovats en la sessió 
plenària ordinària del mes 
d’agost i es va aprovar amb 
els vots a favor dels grups 

del govern d’ERC i PSC, així 
com amb l’abstenció de CiU, 
que va defensar sotmetre 
el nomenament a una con-
sulta popular i va suggerir 
que la plaça s’anomenés 1 
d’Octubre. Tot i el record del 
moviment popular que s’hi 
va viure durant el referèn-
dum d’autodeterminació de 
2017, des del govern es va 
desestimar aquest nom pel 

fet que també pot tenir con-
notacions franquistes, ja que 
aquesta data també és el dia 
en què Franco va ser ano-
menat cap d’Estat l’any 36. 
Coincindint amb el primer 
anivesari del referèndum per 
a la independència, la nova 
plaça de la República es va 
coronar amb una escultura 
al·legòrica que recorda les 
urnes utilitzades l’1-O.

Jordi Vinyals 
torna a l’alcaldia

Nova plaça 
de la República

INFORMATIU LOCAL 
Ajuntament de la Selva del Camp ajuntament

a
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GRUP MUNICIPAL 
DE C i U

A pocs mesos de les eleccions munici-
pals aprofitem els mitjans oficials per a 
explicar-vos l’activitat de l’ajuntament 
des de la perspectiva del PDeCAT.

En època d’inauguracions i discur-
sos triomfalistes de l’equip de govern 
volem denunciar el que silencien, el 
que amaguen o senzillament el que no 
prefereixen sentir. 

L’obsessió per “quedar bé” davant 
la ciutadania en inversions i millores 
fetes a corre-cuita fa que descuidin els 
qui haurien de ser més prioritaris: els 
selvatans i les selvatanes.

En l’aspecte dels serveis socials, el 
passat exercici van desviar cap a altres 
partides quasi el 50% del pressupost que 
anava destinat als més desfavorits. Això 
si, s’han augmentat les seves retribuci-
ons, tot i la nostra oposició, així com es 
van disparant les partides de personal i 
la de les despeses generals que ja ron-
den els sis milions d’euros (6.000.000).

Tot i l’augment de les contribuci-
ons, la implantació de la nova taxa de 
guarderia rural, l’increment de l’activi-
tat econòmica que està significant un 
augment dels ingressos, han hagut de 
demanar un crèdit de 2.000.000 € per 
a disposar de tresoreria. 

Una de les qüestions que s’ha parlat 
més aquests darrers mesos ha estat la 
falta de comunicació i diàleg que s’ha 
manifestat en la remodelació de les 
muralles. A mesura que avançava l’obra 
sortien problemes o demandes que 
s’haurien pogut evitar amb una planifi-
cació més rigorosa o previsió més acu-
rada, sense improvisacions, si de bon 
començament s’hagués convocat i es-
coltat als veïns per a parlar del projecte.

Mentrestant, sembla que governin 
des del despatx, obviant problemes 
candents del carrer, que reclamen una 
atenció prioritària de l’ajuntament, com 
són el problema de la manca de pisos 
socials, la reducció dels sorolls de la via 
pública, la impotència que demostren 
en la lluita contra l’incivisme als car-
rers, la falta de manteniment en instal-
lacions i edificis, l’escassa preocupació 
per iniciar campanyes sobre la sensibi-
lització del reciclatge , la pobre atenció 
a les entitats, el respecte al medi ambi-
ent i a l’agricultura, la mínima atenció 
social que demostren, etc. 

Per canviar aquesta actitud davant 
dels problemes reals que interessen als 
selvatans, el nostre grup municipal està 
treballant i treballarà, no ho dubteu.

GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC

Seguim millorant: 
la Selva com a Prioritat 
Durant aquests darrers anys la Selva ha 
avançat de forma indiscutible fet que han 
reconegut, fins i tot, els detractors del go-
vern municipal. Des del grup socialista 
sempre hem defensat el progrés del nostre 
estimat poble i hem estès la mà a tothom 
que, com nosaltres, vulgui convertir la Selva 
en capital de dimensió humana i de qualitat 
de vida.

En això estem. Per tant, us convidem 
a seguir millorant per fer més sòlids els 
fonaments del progrés i de la llibertat i la 
convivència al nostre municipi. I ho fem no 
basant-nos en promeses estèrils que des-
prés s’endú el vent sinó en fets tangibles 
com la millora de la nostra traça urbana, 
de la seguretat als nostres carrers, del de-
senvolupament dels serveis impulsats per 
l’Ajuntament, del suport a les nostres enti-
tats i moltes altres actuacions, que s’han dut 
a terme durant aquests últims tres anys. És 
a dir, amb fets constatables fruït d’un lide-
ratge fort i d’una estratègia de progrés cla-
ra i amb terminis i inversions concretades i 
garantides. 

No pretenem, ni de lluny, dir que tot fun-
ciona a la perfecció ni que no calgui ento-
mar els reptes que tenim pendents o que 
ens pugui deparar el futur. En absolut. Cap 
cessió a l’autocomplaença. Ara bé, estem 
convençuts que cada cop són més els sel-
vatans i selvatanes que coincideixen amb 
nosaltres a l’hora d’afirmar que el primer 
que li cal al nostre poble és seguir tenint un 
Ajuntament amb les idees clares, una gestió 
impecable, objectius ben definits i la convic-
ció que quan sumem tots junts en positiu la 
Selva és imparable.

Aquesta és l’opció que ens singularitza 
als socialistes. La seguretat de saber que 
som un sol poble, unit entorn d’uns objec-
tius de benestar i d’excel·lència social, sen-
se menystenir ningú ni deixar cap selvatà 
abandonat a la cuneta, sol en la seva dissort. 
Aquest és el camí de progrés pel que hem 
de continuar recorrent assegurant-nos de 
no abandonar mai els avanços socials que 
han portat el benestar al nostre poble.

Sabem que malgrat el molt que hem 
aconseguit encara queda molt per fer. Però 
tot i les proves, algunes dures, que hem ha-
gut de superar el que sempre ens ha man-
tingut ferms en les nostres conviccions ha 
estat la nostra confiança en vosaltres, el 
poble de la Selva del Camp. Vosaltres sou el 
millor estímul que podríem tenir per seguir 
lluitant per una Selva millor i ens sentim legí-
timament orgullosos de tots els canvis que 
hem pogut impulsar gràcies a la vostra for-
ça, que és el que els han fet possibles.

Com diu sempre el Pep Masdeu hem 
de tenir l’audàcia de l’esperança perquè 
sabem que els millors dies pel nostre poble 
estan per venir si continuem fent les coses 
bé, mantenim el timó rumb al progrés i te-
nint les idees clares. A nosaltres no ens mou 
cap interès aliè al nostre municipi, tan sols 
ens mou i ens interessa el millor pel nostre 
poble i poder contribuir a la millora de les 
condicions de vida dels selvatans i selvata-
nes. Ras i curt: primer, la Selva!

GRUP MUNICIPAL 
D’ERC-MÉS-AM

 
Seguim!
Aviat serà l’hora de fer el balanç 
d’aquest mandat. La confiança ob-
tinguda va quedar reflectida en els 
resultats electorals del maig del 
2015, uns resultats que ens van 
permetre situar-nos en una posició 
òptima per tal de poder arribar a un 
acord de govern que garantís una 
majoria suficient per poder gestio-
nar de forma efectiva l’Ajuntament 
i els seus recursos.

Estem satisfets de la feina feta i 
de la que estem fent, tot esperant 
poder culminar amb èxit tots els 
projectes que encara tenim en curs. 
Continuem endavant des de la res-
ponsabilitat i el compromís amb el 
nostre poble.

A 7 mesos d’unes eleccions 
municipals en les quals serà, un 
cop més, el poble de la Selva qui 
decideixi la distribució de forces 
dels grups polítics, cal preparar-nos 
per donar continuïtat a un projecte 
d’esquerres compromès amb l’in-
dependentisme.

Tenim un grup divers, i és des 
de la diversitat quan es pot créixer 
políticament, eixamplant una base 
sobre la qual se sustenta tot. Les 
portes estant obertes per a totes i 
tots, veïnes i veïns de la Selva, que 
vulguin participar des de dins en 
l’elaboració d’un programa de go-
vern que incorpori nous projectes, 
noves idees. Sumem per guanyar.

Som la gent d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, els que mante-
nim a la Selva viva i encesa la flama 
del partit de Macià i de Companys, 
de Ventura Gassol i de Joan Puig i 
Ferreter. Aquests som nosaltres. Un 
col·lectiu potent, organitzat i cohe-
sionat. Independentistes conven-
çuts, però, sobretot, independents.



Alexandre el Gran

De la conducta de cadascú 
en depèn el destí de tots.


