
LA SELVA 
MUNICIPAL
LA SELVA  
MUNICIPAL
LA SELVA  
MUNICIPAL

INFORMATIU LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP

12
12·22

Treballant per un futur millor
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JORDI VINYALS NOGUÉS
ALCALDE DE LA SELVA DEL CAMP

Aquesta revista que teniu a les mans serà, molt probablement, l’última 
d’aquest mandat. Un mandat que es va iniciar el 15 de juny de l’any 
2019 i que l’any que ve completarà el quart i últim any.

Amb la constitució del nou ajuntament el juny del 2023, donaré per 
acabada una etapa de la meva vida professional de la qual n’estic 
especialment content, orgullós i agraït.

Hauran estat 16 anys a l’ajuntament: 4 a l’oposició i 12 a govern. Durant 
aquest temps n’hem passat de tots colors; hi ha hagut moments bons 
i d’altres no tant.

L’experiència acumulada aquests anys m’ha fet conèixer i entendre la 
complexitat de la gestió dels recursos públics des d’àrees de govern 
molt diverses: esports, comunicació, salut, medi ambient, cultura, hi-
senda i economia, agricultura, urbanisme... i com no, l’alcaldia.

Treballar a l’ajuntament com a càrrec electe ha estat tot un privilegi. 
Conscient que no sempre es pot fer tot a gust de tothom, he volgut, o 
almenys ho he intentat, ajustar les decisions al que m’ha semblat millor 
per la Selva. Amb encerts, i també, ben segur, amb alguns desencerts, 
he treballat per fer coses i per fer-les bé. Davant les dificultats: deter-
minació i optimisme.

Promoure un entorn de treball que generi confiança ha estat una de 
les fites assolides; hem consolidat un bon grup de persones amigues 
amb les quals hem compartit pensaments, idees, projectes, moments, 
i situacions diverses. A totes elles, gràcies!

 Sempre he defensant la voluntat d’assumir responsabilitats, decidi-
dament, sense pors, fer front a tots els reptes amb un objectiu clar, 
formar part del govern municipal del nostre poble com a primera pri-
oritat. És des del govern on més pots incidir, de forma pràctica i efec-
tiva, en aquelles polítiques que afecten directament a la ciutadania, o 
en aquelles inversions que milloren l’espai públic, els equipaments, els 
serveis.

Estic convençut que en aquests anys la Selva ha millorat en molts as-
pectes. Això és gràcies a moltes persones; a les que s’han involucrat en 
la política local, i també a les que no ho han fet, però que han treba-
llat en l’àmbit particular o des d’alguna entitat o associació per assolir 
aquest objectiu compartit, que la Selva d’avui fos millor que la d’ahir.

Aquest mandat i l’anterior hauran estat els més intensos en obra de 
govern. Això és el resultat de la bona entesa entre dos grups diferents 
que han tingut a escala local la capacitat política de formar un equip 
de treball sòlid, compromès i sense esquerdes.

Continuarem avançant, el futur està ple de coses bones, moltes ja les 
tenim identificades, la resta només caldrà descobrir-les.
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LA SELVA TÉ UN CONSUM 
MITJÀ DE 2.300 METRES 
CÚBICS D’AIGUA DIARIS, 
QUE S’INCREMENTEN FINS 
A PROP DE 2.500 METRES 
CÚBICS A L’ESTIU

SERVEIS 
GENERALS

ASSEGURAR L’AIGUA  
ÉS ASSEGURAR EL FUTUR
Les obres de construcció del nou dipòsit regulador 
d’aigua de la Selva, que ha de permetre millorar 
l’abastiment hídric al municipi gràcies a l’incre-
ment de la dotació d’aigua de l’Ebre, ha entrat en la 
seva fase final. L’actuació, projectada pel consistori 
fa prop de tres anys, va iniciar les tasques d’exe-
cució a principis d’estiu, després dels retards de-
rivats de la pandèmia i de diversos problemes en 
el concurs d’adjudicació de les obres. El nou equi-
pament complementa el dipòsit esfèric existent al 
camí dels Molins per tal de regular l’arribada d’ai-
gua del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). Els 
recursos provinents de l’Ebre se sumen als propis, 
els quals s’emmagatzemen a la bassa municipal 
i s’utilitzen normalment com a “coixí” per a casos 
d’emergència. El dipòsit de nova construcció està 
ubicat en una finca de titularitat municipal al cos-
tat del barranc de la Coma, amb accés des del vial 
de servei de la carretera de la Selva a Almoster i té 

250 litres per persona i dia
L’acció sensibilitzadora iniciada durant l’estiu 
per l’Ajuntament de la Selva i Comaigua encara 
es manté i resulta necessària, donat que el de-
cret de sequera és vigent a causa de la manca 
de pluges durant la tardor i la manca de reser-
ves suficients. Les mesures inclouen la limita-
ció del consum global d’aigua a un màxim de 
250 litres per habitant i dia, així com la prohibi-
ció d’omplir fonts ornamentals, la limitació de 
l’ompliment de piscines, o del reg de jardins, 
arbrat i zones verdes. En aquest últim cas, els 
serveis municipals fan ús exclusivament de l’ai-
gua regenerada de la depuradora selvatana. 
Tot plegat s’inclou en el Pla especial d’actu-
ació en situació d’alerta i eventual sequera, 
l’instrument de planificació de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA) que té l’objectiu de 
prevenir i avançar-se als episodis d’escasse-
tat d’aigua per tal d’alentir el descens de les 
reserves hídriques i evitar el desabastiment. 
La campanya de divulgació s’ha centrat en el 
lema “No et quedis sec. Tanca l’aixeta!” i dema-
na la col·laboració ciutadana per fer un consum 
responsable de l’aigua davant la situació de se-
quera.

QUANTA AIGUA 
NECESSITEM? 
Actualment, la Selva té un consum mitjà pròxim als 
2.300 metres cúbics d’aigua diaris, que inclouen tant 
la despesa urbana com la dels polígons industrials. 
Aquesta xifra s’incrementa, a més, durant els mesos 
d’estiu, fins a prop de 2.500 metres cúbics diaris. Les 
fonts d’abastament d’aigua del municipi són prò-
pies i també disposa d’una dotació compromesa 
amb el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) de 
2.103 metres cúbics/dia. A hores d’ara, la capaci-
tat reguladora del dipòsit esfèric és insuficient per 
rebre diàriament tota la dotació del CAT. Per tal de 
disposar-ne plenament, així com garantir l’abasta-
ment d’aigua potable en un futur per a tot el mu-
nicipi, era necessari augmentar la capacitat d’en-
trada d’aigua de l’Ebre fins als 2.800 metres cúbics 
que tindrà actualment, gràcies al nou dipòsit i a la 
nova connexió que s’hi ha fet. L’equipament permet 
incrementar en un 40% la capacitat d’aigua del CAT 
i s’ha aixecat molt a prop de la canonada del con-
sorci que discorre paral·lela a la carretera T-3231.

EL NOU EQUIPAMENT 
COMPLEMENTA EL 
DIPÒSIT ESFÈRIC 
DEL CAMÍ DELS 
MOLINS PER TAL 
DE PERMETRE 
REGULAR LA MAJOR 
ARRIBADA D’AIGUA 
DEL CONSORCI 
D’AIGÜES DE 
TARRAGONA

una capacitat de 1.000 metres cúbics. Amb la seva 
construcció i amb l’ampliació de la concessió de 
l’aigua de l’Ebre fins a un màxim de 2.800 metres 
cúbics per dia, el municipi no només tindrà garan-
tits els seus recursos hídrics futurs, sinó que també 
assegurarà l’òptima distribució de l’aigua per tot el 
poble. Després de gairebé sis mesos d’actuacions i 
de diversos contratemps ocasionats per la manca 
d’alguns materials i per la necessitat d’actualitzar 
els preus de l’obra arran de l’increment de preu 
de les matèries primeres, els treballs han dilatat 
el seu període d’execució, però, finalment, l’em-
presa  Gicsa  es troba a punt de completar l’obra. 
Tot plegat s’ha sumat a un estiu especialment 
complicat en la gestió hídrica a la Selva i arreu del 
país, fet que ha obligat a impulsar una campanya 
de conscienciació ciutadana juntament amb Co-
maigua per tal d’evitar arribar a l’extrem d’haver de 
fer restriccions.
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ATENCIÓ 
SOCIAL SALUT

L’AMPLIACIÓ  
DEL VILAR, A PUNT
Les obres d’ampliació de la residència el Vilar per 
a la tercera edat han entrat en la seva recta final. 
L’estructura i els equipaments del nou pis i de les 
seves habitacions ja està totalment enllestida i 
actualment s’està treballant en la finalització dels 
darrers detalls de pintura i equipament tècnic amb 
la perspectiva de tenir acabat totes les actuacions 
a finals del mes de gener.

Les obres han contemplat la construcció de 13  
habitacions dobles i 9 d’individuals. Un total de 35 
noves places que, sumades a les ja existents al  

EL NOU ESPAI DEL CENTRE 
S’ESPERA QUE ESTIGUI 
OPERATIU DURANT EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2023, L’ANY DEL 
SEU VINTÈ ANIVERSARI

L’Ajuntament i Aprodisca han signat un conveni 
per tal que un usuari de l’associació tingui cura 
de l’hort municipal de l’Aula de Natura Ambiental 
(ANA) i la collita arribi a les llars més necessita-

El ple de l’Ajuntament de la Selva va decidir donar 
llum verda el passat mes d’octubre a les orde-
nances fiscals de 2023, en les quals hi ha inclo-
ses els impostos municipals, les taxes i els preus 
públics municipals, sense introduir cap canvi res-
pecte a les aplicades aquest exercici. Tot i l’incre-
ment de prop de nou punts de l’IPC, el consistori 
ha decidit congelar les ordenances en un intent 
d’ajudar les butxaques dels selvatans i selvata-
nes en l’actual context inflacionista.

Vilar, oferiran servei a 90 residents. A més, el nou pis 
està completament equipat i comptarà amb una 
zona comuna, menjador, despatxos mèdics i una 
àmplia terrassa.

El projecte d’ampliació ha apostat especialment 
per la sostenibilitat i l’eficiència energètica. En 
aquest sentit, s’han instal·lat plaques solars tèrmi-
ques que s’encarregaran d’escalfar l’aigua i pla-
ques fotovoltaiques que nodriran l’equipament 
d’energia renovable, així com aïllaments exteriors 
que limitaran les pèrdues de calor.

Les obres les executa l’empresa selvatana Cons-
tècnia i s’han dut a terme amb la premisa de mi-
nimitzar les afectacions en el funcionament tant 
de l’activitat residencial com dels serveis mèdics 
al CAP selvatà. Tot i els diversos problemes de  
subministraments i els increments de costos que 
han afectat l’obra des del seu inici,  La posada en 
marxa de la nova planta de la residència s’espera 
completar, tal com estava previst, durant el primer 
trimestre de 2023, just en l’any en el qual la residèn-
cia celebra els seus vint anys d’activitat.

De l’ANA a les taules necessitades

Els impostos municipals  
es congelen per 2023

des del poble. Es tracta d’una iniciativa que bus-
ca afavorir la integració social de les persones 
amb diversitat funcional i, alhora, persegueix que 
la producció de verdures i hortalisses ajudi a les 
famílies més vulnerables de la Selva a través del 
Punt d’atenció local de Creu Roja.

La tria del voluntariat pel manteniment de l’hort 
s’ha fet des d’Aprodisca en el marc del programa 
Activa’t, un projecte adreçat a majors de 40 anys 
que vulguin ocupar el seu temps lliure participant 
en tasques comunitàries. El programa dóna au-
tonomia a l’usuari, que ha estat tutoritzat per una 
persona amb experiència en el cultiu d’horts, i in-
crementa el benestar de persones amb diversitat 
funcional.

Una part dels impostos i les taxes que recapta 
el consistori ja s’havien mantingut sense canvis 
en anteriors exercicis i l’any 2021 només es van 
apujar un 1,9% aspectes com l’IBI, les llicències 
urbanístiques o els serveis de l’escola de mú-
sica. De cara a 2023 cap d’aquests s’apujarà 
tot i que aquesta mesura de contenció també 
s’haurà de veure reflectida en el pressupost de  
l’Ajuntament.

El Departament de Salut i l’Ajuntament han acor-
dat que, abans d’un termini de deu anys, la Sel-
va compti amb un nou centre d’atenció primària 
(CAP). L’equipament s’ubicarà als terrenys que el 
consistori té a la zona de l’hort de la Pura, a tocar 
del cementiri i en una de les noves zones de crei-
xement urbanístic del poble. El consistori té previst 
cedir pròximament la finca a la Generalitat per tal 
de començar a redactar el projecte.

El complex tindria una superfície aproximada de 
1.500 metres quadrats —duplicant la de l’actual 
centre de salut— i serà un dels grans projectes de 
futur de l’Ajuntament per tal de fer front a la crei-
xent demanda assistencial del CAP. Aquests termi-
nis queden marcats pel nou contracte de lloguer 
tancat entre l’Ajuntament i Salut per a l’arrenda-
ment de les actuals instal·lacions, que són de pro-
pietat municipal. El nou conveni anual, prorrogable 
fins a un termini màxim de 10 anys, estipula que 
els serveis de salut continuaran pagant el lloguer 
de l’espai assistencial fins que el projecte del nou 
equipament no s’hagi completat.

LES ACTUALS 
INSTAL·LACIONS SÓN 

MUNICIPALS I ATENEN A MÉS 
DE 7.000 PACIENTS, PERÒ 

DUPLICARIEN LA SUPERFÍCIE 
AMB EL NOU CENTRE

ACORD PER  
CONSTRUIR UN NOU CAP

Estrenat el 1999, el CAP de la Selva presta servei a 
més de 7.000 pacients de la Selva, Almoster i l’Al-
biol. Per tot plegat, les instal·lacions han quedat 
petites. Tot i que en els darrers anys s’ha treballat 
per solucionar el problema assistencial del cen-
tre, amb la reorganització del seu equip mèdic i la 
col·locació d’un mòdul extern durant la pandèmia 
de la Covid-19, el projecte d’ampliació i millora de 
l’equipament és encara vital.
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MEDI  
AMBIENT

L’Ajuntament de la Selva ha rebut una subvenció 
d’un milió d’euros dels fons europeus que gestio-
na la Generalitat per tal de rehabilitar habitatges 
i millorar la seva eficiència energètica. La nova lí-
nia d’ajuts es finança a través dels programes Next 
Generation contemplats en la Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència del Govern espanyol i 
des del consistori selvatà es pretén que serveixin 
per estimular les actuacions en matèria de soste-
nibilitat i estalvi energètic.

Des de les àrees de Promoció del Nucli Antic i Medi 
Ambient s’ha elaborat una memòria que ha fixat 
un Entorn Residencial de Rehabilitació Programada 
per delimitar l’àmbit susceptible de sumar-se als 
ajuts. Així, s’ha delimitat l’àrea urbana que podrà 
optar a la subvenció seguint els criteris que esti-
pula la normativa estatal. La zona està compresa 
per tot el nucli antic, incloent-hi les edificacions del 
Tomb de Muralles, i bona part del primer eixample 
selvatà, construït fins als anys 80 del segle XX.

Les ajudes serviran per millorar l’accessibilitat als 
habitatges, a més de la instal·lació d’ascensors 

UN MILIÓ D’EUROS  
PER SER MÉS EFICIENTS

LES AJUDES 
SERVIRAN PER 
MILLORAR 
L’ESTALVI 
ENERGÈTIC I LA 
CONSERVACIÓ 
DELS HABITATGES I 
INCLOUEN EL NUCLI 
ANTIC I BONA 
PART DEL PRIMER 
EIXAMPLE

L’entorn de la Font Major ha recuperat la seva es-
plendor gràcies a les actuacions de restauració 
ambiental i de conservació de la biodiversitat que 
s’hi han dut a terme en els darrers mesos. El pro-
jecte ha estat dirigit per tècnics del grup ecologis-
ta Gepec, per encàrrec de l’àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de la Selva, que volia retornar a 
aquest espai l’històric interès natural i patrimonial 
que sempre ha tingut.

Tot aquest valor queda reflectit en la nova carte-
lleria, instal·lada a l’esplanada de la part inferior de 
la Font Major, on també s’il·lustren les espècies de 
flora i fauna més representatives de la zona. Tam-
bé s’hi ha creat una petita bassa, punt de cria de la 
salamandra, una de les espècies autòctones que 
habiten l’espai.

Els treballs han permès fer practicable l’antic talla-
focs que connecta la zona inferior de la Font Major 
amb la superior, tot col·locant-hi travesses de fus-
ta per crear un accés a peu. Just al costat, s’han 
construït diverses terrasses que serviran per re-
conduir l’aigua en cas de fortes pluges i, també, un 
jardí amb flora mediterrània orientat a conservar 
les diferents espècies de papallones diürnes que es 
troben amenaçades.

A la part superior de la Font Major, l’actuació també 
s’ha encarregat de desbrossar l’antic pou de gel, 
datat del segle XVII i que és, alhora, un dels punts 

LA FONT MAJOR,  
UN NOU OASI DE NATURA

LA NOVA CARTELLERIA EXPLICA 
EL VALOR DE L’ESPAI, A MÉS 
D’HAVER-SE CREAT UNA BASSA 
DE CRIA DE SALAMANDRES I 
HAVER-SE NETEJAT EL POU DE GEL

Una recreació d’una sentència de mort real, da-
tada de mitjans del segle XVI i recuperada de 
l’arxiu municipal de la Selva, en què es condem-
na Jaume Serra a la pena màxima, és l’eix cen-
tral de l’última fase del procés de museïtzació del 
Castell, centrada en l’espai de l’antiga presó.
El projecte de conversió del recinte en un centre 
d’interpretació de la història de la Selva ha estat 
liderat per l’antropòloga Anna Figueras. En aquest 
cas, s’ha creat una experiència immersiva, amb 
una projecció en un entorn gairebé a les fosques, 
que interpel·la al públic i té un vessant divulgatiu.
D’aquesta manera es culmina la museïtzació del 
Castell, recollida en un pla que l’Ajuntament va 
redactar l’any 2009. La darrera acció duta a ter-
me era la instal·lació d’una projecció al vestíbul 
que ressegueix la història de la vila des dels pri-
mers jaciments ibers fins a l’actualitat.

Finalitza la museïtzació del Castell

més pintorescos de l’entorn. El projecte ha comp-
tat amb la col·laboració de joves del programa eu-
ropeu del Cos de Solidaritat i també de membres 
d’Aprodisca. L’espai comptarà a partir d’ara amb 
restriccions d’accés per tal d’evitar la seva degra-
dació. 

o reparar la degradació física de l’edifici. També 
es podran fer actuacions d’urbanització o millora 
de l’entorn, així com aquelles destinades a la mi-
llora de l’eficiència energètica, com la col·locació 
de plaques solars. El percentatge subvencionable 
de la inversió anirà directament relacionat amb 
la millora en l’estalvi energètic, de manera que, 
com més alta sigui la reducció de consum ener-
gètic, més diners es rebran d’ajuda. De la mateixa 
manera, les famílies en situació vulnerable podran 
rebre descomptes de fins al cent per cent. L’Ajunta-
ment resta a l’espera de la publicació de les bases 
d’aquestes ajudes, que seran complementàries a 
les subvencions vigents els últims anys.

Les ajudes es podran sol·licitar-les a través de l’Ofi-
cina Municipal d’Impuls a la Transició Energètica i 
Rehabilitació, un servei creat per gestionar aques-
ta mena d’actuacions que funciona de dilluns a 
divendres, de deu del matí a una del migdia, i els 
dimarts també de dos quarts de cinc a set de la 
tarda, tot i que també s’ofereix la possibilitat de 
concertar una cita més enllà dels horaris del servei, 
sempre en funció de les necessitats de l’usuari



10 11LA SELVA MUNICIPAL12 | DESEMBRE’22

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

LA FIRA INICIA  
UNA NOVA ETAPA
La Fira de la Selva ha recuperat els seus vincles 
amb el camp i amb els productes de la terra en la 
seva edició de 2022, amb l’objectiu de fer un pas 
endavant a la recerca d’un futur més enllà del con-
cepte medieval adquirit fa prop de dues dècades.

El nou format ha apostat de manera decidida per 
reivindicar el quilòmetre zero i el producte de pro-
ximitat, de manera que el carrer Major i les places 
del nucli antic es van convertir durant tot un cap 
de setmana en centres de gastronomia, oci i molta 
música.

En el marc d’aquest esperit innovador es va voler 
atorgar a la Fira de la figura d’un pregoner, que en 
aquesta ocasió va ser pel poeta i escriptor amb ar-
rels selvatanes Jordi Llavina. A través d’un marcat 
accent literari, tot repassant la infantesa i joventut 
dels seus estius passats al poble, Llavina va resse-
guir racons, moments i sensacions per despertar 
la memòria col·lectiva selvatana. A més del pregó, 
l’acte d’inauguració va donar protagonisme a Car-
me Sureda, presidenta d’Aprodisca, la qual es va 
mostrar agraïda per la confiança del municipi, ara 
fa 20 anys, a l’hora d’abraçar el seu projecte, des-
tinat a tenir cura i a la integració social i laboral de 
persones amb diversitat funcional.

A banda de la cara més institucional de la Fira, la 
veritable aposta realitzada des de la regidoria de 

la Fira era omplir d’activitat tot el nucli antic, des 
del Portal d’Avall fins al Portal d’Amunt. I l’aposta va 
obtenir una valuosa recompensa amb unes xifres 
de visitants que van superar les millors previsions.

Una de les accions més vistoses va ser l’exposició 
creada per la regidoria de la Fira, a partir d'una pro-
posta de l’empresa Nostrat, que permetia recór-
rer el carrer Major recordant les botigueres que el 
van convertir en l'eix comercial selvatà, a més de 
conèixer els conreus més característics dels nos-

L’ESPAI 
PROFESSIONAL 
AGAFA FORÇA
Un any més el Castell ha acollit l’Espai Professional 
de la Fira que organitzen conjuntament l’Ajunta-
ment i el Taller Coworking i que enguany ha recu-
perat tota la seva força després de dos anys mar-
cats pels efectes de la Covid-19.

Tal com ja va fer l’any passat, la periodista i consul-
tora estratègica de màrqueting Txell Costa va ser 
l’encarregada d’obrir les activitats, tot parlant de 
com prendre bones decisions en el món dels nego-
cis, a més de teixir sinergies amb altres empreses, 
treballar l’ús de les marques personals i assesso-
rar-se correctament.

L’Espai Professional ha inclòs també enguany una 
xerrada adreçada a comerciants del municipi que 
ha buscat intercanviar impressions per tal de dina-
mitzar teixit local a partir de l’experiència de l’em-
prenedora Esther Mellado, promotora de la botiga 
Chic con Hielo, un revulsiu a la petita localitat d’Al-
farràs que ha aconseguit posicionar el seu negoci 
creant un aparador i una botiga virtuals.

Durant tot el cap de setmana, la planta superior del 
Castell va ser el centre neuràlgic de l’Espai, amb 
l’habitual sessió de xerrades amb projectes d’èxit 
a la demarcació durant la jornada de dissabte, 
així com un vermut musical al matí de diumenge 
i diverses exposicions sobre la història social i em-
presarial del nostre municipi.

EL NOU FORMAT HA APOSTAT 
PER REIVINDICAR ELS 
PRODUCTES PROXIMITAT, 
DE MANERA QUE EL NUCLI 
ANTIC ES VA CONVERTIR 
EN UN CENTRE D’OCI, 
GASTRONOMIA I MÚSICA

LA MOSTRA QUE 
RECORDAVA LES 
BOTIGUERES DEL CARRER 
MAJOR I LES “PLACES 
GASTRONÒMIQUES” 
DE LES PLETES I SIMÓ 
SALVADOR VAN 
COMPARTIR ÈXIT

tres camps. A l’èxit d’aquesta oferta s’hi va sumar 
el de la “plaça gastronòmica” ubicada a la plaça 
de les Pletes, juntament amb l’espai reservat a les 
bodegues de proximitat, ubicat a la plaça de Simó 
Salvador. Tampoc es va quedar enrere l’afluència 
de visitants a les parades de productes del territo-
ri, que van instal·lar-se a la plaça de Sant Andreu, 
completades amb diverses demostracions culi-
nàries a la zona dels Ponts, així com l’oferta de la 
plaça Major, on enguany es van ubicar les entitats 
locals.

Malgrat el protagonisme del carrer, la Fira ha 
comptat també amb activitats clàssiques que no 
poden faltar en el programa, com la benvinguda 
als nounats i nouvinguts a la Selva durant l’últim 
any. La trobada que promou l’Ajuntament amb tots 
els empadronats al poble durant els últims dotze 
mesos, així com amb la canalla nascuda en aquest 
mateix període de temps, és un dels moments més 
emotius del cap de setmana firal, tal com ho van 
reconèixer durant l’acte Enric Roberto, com a regi-
dor de la Fira, i Jordi Vinyals, com a alcalde.

El cap de setmana va tenir també accent esportiu, 
amb una exhibició de trial indoor i biketrial; partici-
patiu, amb les votacions dels pressupostos partici-
patius i de les imatges del calendari municipal de 
2023; i cultural, amb l’estrena del muntatge “Pira-
tes, el Musical”, a càrrec del grup Moixera.
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MEDI  
AMBIENT

NEIX EL FUTUR PARC  
FLUVIAL DE LA RIERA
Tota la façana urbana de la Selva que dóna a la 
riera es vol convertir en un futur parc fluvial, se-
gons el projecte en el qual ha començat a treballar 
l’Ajuntament. La iniciativa contempla tornar a do-
nar valor i interconnectar tota la ribera de la riera 
des de la zona superior del Calvari, passant per la 
Verònica, la Trampa, el carrer de les Eres i fins a ar-
ribar al camí d’Alcover, el frontal del polígon la Dre-
cera i acabar per sota el pont de la C-14. El projec-
te parteix de la voluntat que el poble deixi de viure 
d’esquena a aquest espai natural i el respecti i el 
gaudeixi amb tot el seu valor natural.

La iniciativa va arrencar amb un estudi mediambi-
ental on s’explica el funcionament, les dinàmiques, 
transformacions i potencials d’aquest element viu, 
natural i paisatgístic que és la riera. La conclusió 
principal és que la zona té un potencial molt inte-
ressant pel poble i pot esdevenir un cinturó verd i 
millorar la seva condició de corredor ecològic.

El treball encarregat per l’àrea de Medi Ambient in-
cideix en el fet que cal canviar la visió col·lectiva 
de la riera per respectar l’entorn i es proposa crear 
un parc de caràcter natural, més extens i ambiciós. 
Una de les accions a realitzar seria acompanyar el 
que es coneix com el “bosc galeria” a la plana.

Per tal de donar un aspecte amb caràcter i cohe-
rent amb el paisatge es recomana "renaturalitzar" 

l'àmbit de la riera recolzant-se en les dinàmiques 
naturals. En aquest sentit, una de les accions que 
es plantegen seria limitar el pas de vehicles per al-
guns punts..

En aquesta línia, també  es  suggereix, al nivell del 
camí del mas de Mates, una actuació per tal de 
permetre als vianants travessar la carretera TP-
7013 d’una manera segura, de forma que es pugui 
connectar el pas de vianants entre la riera i el camí 
del Rec, tot creant un recorregut interconnectat.

Una de les propostes més ambicioses planteja 
convocar un concurs d’idees pel sector de la Ca-
banya, on l’Ajuntament és propietari d’unes parcel-
les amb una superfície aproximada d’11.000 metres 
quadrats. L’objectiu seria crear-hi un seguit d’equi-
paments on dur a terme activitats de natura, prac-
ticar esport o desenvolupar accions a l’aire lliure.

EL PROJECTE PARTEIX DE LA 
VOLUNTAT QUE EL POBLE DEIXI 
DE VIURE D’ESQUENA A AQUEST 
ESPAI I EL GAUDEIXI AMB TOT EL 
SEU VALOR NATURAL

PARTICIPACIÓ

L’Engresca’t anima l’estiu del jovent

EL CARRER MAJOR S’EMPORTA 
ELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS
Millorar l’estat del carrer Major i adequar el gimnàs 
del pavelló municipal d’esports han estat les pro-
postes guanyadores dels Pressupostos Participatius 
del 2023. Després de dur a terme el recompte de les 
560 butlletes recollides durant els dies de la Fira a 
l’estand de l’Ajuntament i a les oficines municipals, 
l’opció guanyadora ha estat el condicionament 
del carrer Major en l’àmbit estètic i de seguretat, 
valorada pels tècnics municipals en 36.300 euros.  

Després de rebre la proposta, els tècnics munici-
pals van calcular el que costaria la millora estètica 
general del carrer, així com guanyar en seguretat 
per als vianants, i això és el que es va valorar en el 
pressupost estimatiu previ a les votacions.

Un cop escollida aquesta proposta, el que es vol fer 
ara és començar un procés participatiu amb tots 
els veïns del nucli antic i, en especial, del carrer Ma-
jor, per concretar els aspectes a resoldre.

El resultat del recompte ha posicionat aquesta pro-
posta com a guanyadora, amb 243 vots. Per arri-
bar al topall de 55.000 euros previstos, des de la 
regidoria de Participació s’ha anat a buscar l’opció 
immediatament posterior assumible dins del límit 
pressupostari. Així doncs, la segona idea guanya-
dora ha estat la millora del gimnàs del pavelló mu-
nicipal, amb 206 vots i valorada amb 15.000 euros. 
Aquesta actuació permetrà redistribuir l’espai i 
l’actualització de diverses eines i material que pu-
gui haver quedat obsolet. 

L’ACTUACIÓ VOL MILLORAR 
L’ESTÈTICA I LA SEGURETAT 
DEL CARRER I LA FÓRMULA ES 
DECIDIRÀ AMB ELS VEÏNS

Una vintena de joves d’entre 11 i 17 anys han par-
ticipat aquest estiu en el programa d’activitats 
juvenils Engresca’t, organitzat per l’àrea de Jo-
ventut i destinat a amenitzar les vacances dels 
adolescents selvatans a partir de propostes 
que, en alguns casos, ells mateixos havien re-
alitzat. En aquest sentit, s’han dut a terme des 
de tallers de cuina a activitats esportives, pas-
sant per manualitats, excursions o sortides a la  
platja.

Tot i que les activitats de l’Engresca’t han estat 
itinerants, el Castell i l’edifici del Gil Cristià s’han 
convertit en les principals bases d’operacions 
del casal i és en aquests punts on s’han realitzat 
bona part dels tallers. Una de les activitats més 
exitoses ha estat l’acampada jove que va dur els 
joves selvatans fins a Montblanc.

El casal es va tancar amb un sopar de germa-
nor a l’Hort d’Iglésies que va permetre posar en 
comú, en un ambient distès i engrescador, totes 
les activitats fetes durant el mes de juliol. 
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PATRIMONI

EL TALLER DE  
L’HIPÒLIT ÉS MUNICIPAL
L’Ajuntament de la Selva i Eva Visiedo, vídua d’Hipò-
lit Martorell, han acordat la cessió al municipi dels 
baixos de la casa del raval dels Ollers on tenia el ta-
ller el que va ser l’últim terrissaire selvatà. Després 
de la mort de l’Hipòlit, la que va ser la seva esposa 
i companya en el treball de la ceràmica ha decidit 
cedir al poble l’obrador d’aquest popular professi-
onal de la terrissa per tal de convertir-lo en un ta-
ller-museu de titularitat municipal.

L’acord entre l’Eva Visiedo i l’Ajuntament contem-
pla que el consistori es faci càrrec del manteni-
ment del taller de l’Hipòlit i de la seva conversió 
en un espai museístic dedicat a la terrissa, la ce-
ràmica i a l’antiga professió dels tupiners, tasques 
històricament lligades al passat industrial selvatà. 
El compromís és crear un centre de divulgació que 
permeti conservar i donar a conèixer el seu ric lle-
gat, donat que Martorell va viure la transformació 
de l’ofici de terrissaire per convertir-se, a partir de 
mitjans del segle XX, en artista de la ceràmica.

El projecte municipal es redactarà partint de la 
base que el taller es pugui obrir com un atractiu tu-
rístic més i, a la vegada, realitzar-hi des de visites 
concertades a activitats relacionades amb el món 
de la ceràmica. La Selva va ser, durant segles, un 
dels principals centres de producció de ceràmica 
de tot Catalunya, sobretot d’olles i tupins.

EL COMPROMÍS ÉS CREAR UN 
CENTRE DE DIVULGACIÓ PER 
CONSERVAR I DONAR A CONÈIXER 
EL LLEGAT DE L’HIPÒLIT I DELS 
CERAMISTES SELVATANS

Restaurant la història  
de la Sang i els pergamins
El Llibre de les Noves Ordinacions de la Confraria 
de la Sang i una desena de pergamins de l’arxiu 
de la Selva han retornat al municipi després de 
ser restaurats per la Diputació de Tarragona, a 
través de l’Escola d’Art i Disseny de Tortosa.

Les actuacions han permès recuperar l’esplen-
dor del primer document escrit de què disposa la 
Confraria i una col·lecció de manuscrits de temà-
tica notarial que daten entre el segle XIV i el XVIII.

Maria Mauri i Blanca Muñoz, dues de les restau-
radores que van participar en el projecte, van ex-
posar tot el procés de conservació de les peces. 
Un tractament que, en el cas del Llibre, ha consis-
tit en la desacidificació de les tintes, que havien 
corroït les pàgines, la consolidació dels estrips, el 
recosit del llom i l’elaboració d’una caixa a mida 

per tal de protegir-lo. Pel que fa a la col·lecció 
dels pergamins, els han netejat i aplanat, per 
seguidament reintegrar les pèrdues que havien 
ocasionat els rosegadors i els petits insectes i 
salvaguardar-los amb fundes transparents.

TURISME

L’àrea de Turisme de l’Ajuntament de la Selva del 
Camp va aprofitar la celebració de la Festa Major 
d’estiu per tal de donar a conèixer la nova imatge 
turística de la localitat en les accions promocionals 
del municipi. Es tracta d’un logotip amb el nom de 
“la Selva”, creat a partir de lletres de diferents co-
lors, amb els quals s’intenta expressar totes les di-
versitats selvatanes.

Concretament, cada color pretén representar al-
guns dels valors més rellevants del poble, com 
ara el de la feminitat, a través del color lila; el dels 
més joves i el futur, amb el color rosa, o el de la 
passió que identifica les selvatanes i selvatans 
per desenvolupar i assolir nous reptes, amb el 
vermell. El groc, el verd i el blau cel identifiquen 
la localitat amb el sol i la llum, l’entorn natural i 
el cel de la Costa Daurada; mentre que el logotip 
es remata amb el blau atzur de la bandera de la 
localitat i que vol representar tots els selvatans i  
selvatanes. 

El món dels contes omple el Selvastiu
El casal Selvastiu destinat als més petits de casa 
ha tornat a la normalitat prepandèmica aquest 
2022 amb un èxit absolut de participació. Més de 
230 infants des de P3 fins a 6è de Primària han 
viscut durant els mesos de juliol i agost unes 

vacances farcides d’activitats entre excursions, 
gimcanes, jocs d’aigua, capbussades a la piscina 
i dinàmiques de grup.

El treball de les emocions i valors com la com-
panyonia, el respecte o la resolució de conflictes 
s’han desenvolupat a partir del món dels contes, 
tot i que “desexplicats”, de manera que el llop de 
la Caputxeta no és tan dolent com crèiem, els 
porquets no eren tres sinó quatre o la figura de la 
Ventafocs és la d’un noi que a les dotze ha d’arri-
bar puntual a casa. Contes que han trencat este-
reotips i que, setmana rere setmana, han prota-
gonitzat les activitats del Selvastiu. 

Les activitats van tenir el seu pròleg especial amb 
les colònies a Cal Gort, a la Pobla de Cérvoles, del 
26 de juny a l’1 de juliol.

NOVA IMATGE  
TURÍSTICA DE LA SELVA

EL LOGOTIP VOL 
REPRESENTAR, AMB ELS SEUS 

COLORS, EL CARÀCTER I LES 
CARACTERÍSTIQUES DE LA 

SOCIETAT SELVATANA

A més d’instal·lar-se cartells de tamany gegant a 
la plaça del Portal d’Avall, la plaça de les Pletes i 
la rotonda de la plaça de Catalunya, també s’han 
confeccionat samarretes i es preparen altres ele-
ments de marxandatge per tal que els visitants del 
municipi es puguin endur un record del poble.
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CULTURA AJUNTAMENT

PERE ARAGONÈS HOMENATJA 
VENTURA GASSOL
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va ser 
l’encarregat d’apadrinar la presentació de la nova 
biografia política de Ventura Gassol, un treball on 
es destaca la importància que va tenir el polític 
selvatà en les principals decisions preses pel go-
vern català durant els anys de la segona Repúbli-
ca. El treball ha estat confeccionat per l’historiador 
Manuel Pérez Nespereira i la Fundació Josep Irla 
n’ha estat la seva promotora.

Segons relata en el seu llibre Pérez Nespereira, Gas-
sol va ser capaç de trencar la seva imatge de po-
eta apassionat amb una visió política i de país que 
anava molt més enllà de la que tenien alguns dels 
seus companys de partit i de govern. Per la seva 
banda, el president Aragonès va destacar el paper 
de treballs com aquest i de la mateixa Fundació Irla 
per tal de descobrir el rerefons de la nostra història i 
d’aquelles persones que, com Gassol, ens han con-
vertit en qui som avui en dia.

L’alcalde Jordi Vinyals, també va voler remarcar la 
figura del polític selvatà, del qual, va reconèixer que 
no sempre se l’havia valorat com calia. L’acte va 
comptar també amb la intervenció de Montserrat 
Palau, professora de la URV i patrona de la Funda-
ció Irla, la qual va oferir una visió de Gassol des de 
la seva dedicació a les arts, al folklore, a la literatu-
ra o la música. En aquest sentit, Palau va remarcar 
especialment la gran influència que va tenir una de 
les seves obres cabdals, “Les tombes flamejants”. 
Pel caràcter singular de Gassol i pel seu impacte 
en la història de Catalunya, era necessari editar-ne 

EL PRESIDENT VA 
VISITAR LA CASA 
DE LA VILA, VA 
FER UNA OFRENA 
FLORAL A LA 
TOMBA DE GASSOL 
I VA PRESENTAR LA 
SEVA BIOGRAFIA 
POLÍTICA

una biografia que s’acostés a la seva polièdrica fi-
gura, tal com va recordar el president de la Fun-
dació Irla, el professor i exconseller Joan Manuel 
Tresserras.

A banda de la presentació de la biografia de Gassol, 
el president Aragonès va aprofitar la seva estada a 
la Selva per fer una breu visita a la Casa de Vila, on 
va ser rebut per l’alcalde i per la resta de regidors 
del consistori. Després de signar el llibre d’honor de 
l’Ajuntament, Vinyals li va lliurar una reproducció de 
l’escut del municipi. Abans de dirigir-se al Castell, la 
comitiva va anar fins al cementiri, on es va fer una 
ofrena floral a la tomba de Ventura Gassol. L’acte 
va estar acompanyat del rapsode i actor selvatà 
Josep M. Puig i Baiget, tot recitant “Les tombes fla-
mejants”, així com amb l’acompanyament del vio-
loncel de David Blay, amb “El cant dels ocells”.

JORDI VINYALS 
TORNA A L’ALCALDIA
Un ple extraordinari va servir a Jordi Vinyals, l’últi-
ma setmana de juny, per tornar a agafar la vara 
d’alcalde de la Selva després que Josep Masdeu 
renunciés al càrrec en compliment del pacte de 
govern vigent entre el grup municipal del Partit 
Socialista (PSC) i el grup d’Esquerra Republicana 
(ERC). Després d’un primer any de mandat amb Vi-
nyals al capdavant del consistori i de dos exercicis 
amb Masdeu com a màxim responsable, el govern 
selvatà encarava així els darrers mesos de mandat 
amb el líder republicà novament presidint el con-
sistori.  

La sessió plenària va transcórrer sense més inci-
dències que l’absència dels regidors del grup de 
Junts. Una mesa d’edat presidida per Quim Solé i 
Laia Muntas va permetre per set vots a favor —els 
que sumen el PSC i ERC— elegir a Jordi Vinyals com 
a alcalde, mentre que Inès Fort, de la CUP, va rebre 
només els dos vots del seu grup.

Vinyals viu aquests darrers mesos d’alcalde com 
els del seu comiat de la política municipal, després 
que fa uns mesos anunciés que no es tornaria a 
presentar en els pròxims comicis i després d’ha-
ver format part del govern local en els tres darrers 
mandats, primer en coalició amb CiU i, posterior-
ment, governant amb el PSC, en els dos darrers. En 
el seu discurs de presa de possessió, Vinyals es va 

mostrar especialment il·lusionat per aquest últim 
any de govern i per la tasca feta fins ara, tot valo-
rant molt positivament el resultat de la col·labora-
ció amb els seus socis de govern.

VINYALS ES VA MOSTRAR ESPECIALMENT 
IL·LUSIONAT PEL SEU ÚLTIM ANY DE 
GOVERN I PER LA TASCA FETA FINS ARA 
AMB ELS SEUS SOCIS DE GOVERN

L’Onze de Setembre  
recupera la normalitat
La Selva va tornar a viure enguany un 11 de se-
tembre en plena normalitat i la Diada va retornar 
al municipi amb els actes més tradicionals, però 
també amb la incorporació de noves propostes, 
adreçades especialment als més petits.

L’ofrena floral a la tomba de Ventura Gassol va 
ser l’acte central de la Diada, amb la presència 
d’entitats i associacions locals per homenatjar 
qui va ser conseller de Cultura de la Generalitat 
republicana. El duet integrat per William Walters 
i Sara Guri, amb una viola baixa i una viola tenor 
van completar l’ofrena, que es va tancar amb els 
Ganxets Grallers del Baix Camp i el seu Cant dels 
Segadors.

La novetat més destacada d’aquesta Diada han 
estat les activitats per la canalla que es van ubi-

car a l’envelat de l’Hort d’Iglésies, amb diversos 
jocs tradicionals i instruments elaborats amb 
elements quotidians que ha portat l’empresa 
d’animació infantil Plus Arts. El concurs de dibuix 
va completar, un any més, el programa.

La festa va arrencar en la jornada prèvia, amb la 
ballada de sardanes i la Marxa de Torxes.



18 19LA SELVA MUNICIPAL12 | DESEMBRE’22

GRUPS 
MUNICIPALS

PREMIS ACADÈMICS  
I A LA RECERCA
L’Ajuntament ha reconegut l’excel·lència de l’alumnat 
de segon de batxillerat de l’institut Joan Puig i Ferreter 
premiant els millors treballs de recerca amb la Selva 
com a eix temàtic i, alhora, els millors expedients aca-
dèmics de les promocions que van sortir del centre els 
cursos 2020/2021 i 2021/2022.

En total, han estat set els treballs de recerca relacionats 
amb el municipi que s’han seleccionat per concórrer 
als premis. Un jurat integrat per professors, historiadors 
i antropòlegs locals, ha acordat entregar els diplomes 
a Roger Prats, amb el recorregut per la tradició serra-
dora de la seva família; a l’anàlisi del paper de la dona 
a la Setmana Santa selvatana de María Sánchez i a 
l’evolució del cultiu de l’avellana al municipi, de Paula 
Prats, així com a l’aproximació històrica a la rasa d’en 
Batlle que ha fet Arnau Delgado.

Els tres premis principals han estat per Verónica Gutié-
rrez, per la confecció d’un pla d’accessibilitat a l’institut 
per a persones amb discapacitat; per Joel Prats, amb 
un repàs a la finca del Gatellar de Mas de Serra; mentre 
que el treball guanyador s’ha concedit a Miquel Bové, 
per l’estudi dels oficis al poble durant la segona meitat 
del segle XIX.

La cerimònia també ha reconegut els millors expedi-
ents acadèmics dels alumnes que han finalitzat segon 
de batxillerat en les promocions de 2020/21 i 2021/22. En 
el primer dels casos, Ona Masdeu i Marta Velasco, totes 
dues amb un 9,91 i Blai Ferri, amb un 9,71 han rebut un 
xec de 300 euros. Roger Bové i Gerard Pelegrí, amb un 
9,45 i un 9,31, respectivament, han rebut els premis de 
la promoció de 2022.
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Encarem la recta final del mandat 2019-
2023 i això significa que és moment de 
començar a fer balanç de la feina feta. 
Cadascú des de la seva posició. El govern 
aprofita els mitjans de comunicació per 
fer gala d’allò més vistós, que evident-
ment, cal reconèixer si la feina s’ha fet. 
Però el que segur que no trobarem enlloc, 
serà una autocrítica sobre allò que s’ha 
volgut fer i no s’ha pogut, o sobre aquells 
aspectes als quals no s’hi han dedicat 
gaires esforços, es podrien haver fet mi-
llor o simplement s’han quedat per fer. 
Fer una autoavaluació de la feina feta és 
clau per millorar, però quan uns creuen 
que tot s’està fent bé, el marge de millora 
desapareix.

Des de l’oposició, la CUP així com a resum, 
perquè ja veieu de l’espai que disposem 
per explicar-nos en aquesta revista “mu-
nicipal”, tenim un sentiment agredolç del 
nostre pas com a força política a l’Ajun-
tament. I no serà per les ganes, l’empenta 
i sobretot per la il·lusió d’aportar una mi-
rada diferent i de sumar amb propostes i 
hores i hores de feina, sinó per la resposta 
que ens hem trobat per part del govern. 
A hores d’ara hem presentat 38 mocions 
de les quals se n’han aprovat 2 i una en-
cara esperem que l’executin. En temes 
tan importants com són les ordenances, 
els pressupostos o el POUM, hem vist que, 
o acceptes la seva proposta unilateral-
ment o aquí s’acaba el joc. Sense anar 
més lluny, vam discrepar amb la pro-
posta inicial del POUM la qual sostenia un 
creixement, des del nostre punt de vista, 
sobredimensionat i poc sostenible del 
nostre municipi. En un context normal de 
negociació política, el que s’hauria d’ha-
ver fet, és intentar modificar alguns dels 
aspectes que no compartíem per acon-
seguir una proposta el més consensuada 
possible. Però no, això no s’ha fet mai en 
aquest Ajuntament, i finalment el POUM 
ha acabat guardat en un calaix i aquí no 
ha passat res.

Creiem en una manera de fer política més 
amable, més propera i honesta, i per això 
estem convençudes que la nostra feina 
de persistir és més necessària que mai. 
Perquè queda molt i molt per fer. Tenim 
el SAD externalitzat i més precari que mai, 
l’habitatge no s’aborda com una prioritat, 
ja que no volen ni sentir a parlar de fer un 
Pla Local d’Habitatge, la demanda d’aju-
des socials és cada vegada major i és 
una realitat que s’ha d’abordar. Cal tre-
ballar per un reglament de participació 
i per un pla d’igualtat que encara no te-
nim, internalitzar serveis per garantir-ne 
la qualitat, treballar per l’estalvi energètic 
i per molts i molts altres temes que s’han 
de prioritzar i que des de la CUP, i fent au-
tocrítica, sabem que hem d’abordar i exi-
gir amb més força. I és això precisament 
el que necessitem, força i treball conjunt 
amb els diferents agents i moviments po-
pulars que cal enfortir i que són la nostra 
raó de ser. Ens hi acompanyes?

El final de l’any sempre ens facilita 
la possibilitat de passar comptes, de 
fer balanç de la feina feta. En el con-
tingut d’aquesta revista i en el de les 
anteriors heu pogut anar seguint les 
accions i les obres més destacades 
d’aquest mandat. 
Quan s’acaba un any sempre en co-
mença un altre. El 2023 l’hem d’apro-
fitar per tirar endavant els últims pro-
jectes d’aquest mandat. I ho haurem 
de fer enmig d’una conjuntura difícil; 
increments de preus, costos energè-
tics disparats, afectacions del canvi 
climàtic... 
Malgrat tot el que ens arriba, i tot no 
és positiu, no ens podem distreure de 
l’objectiu principal: treballar per un 
poble millor.
Amb l’any nou iniciarem el compte 
enrere cap a unes eleccions munici-
pals que decidiran el futur polític de la 
Selva durant quatre anys. Serà el ma-
teix ajuntament, el de sempre, però 
amb una composició possiblement 
diferent; la suma dels vots individuals 
de cadascú de nosaltres ho decidirà. 
Amb els resultats electorals proba-
blement s’encetarà un debat per a la 
consolidació d’una majoria capaç de 
gestionar amb estabilitat i sense en-
surts els recursos municipals.
Esquerra Republicana considerem 
que en cada nou mandat se’ns obre 
l’oportunitat de fer-ho millor que en 
l’anterior. I això és el que volem, això 
és el que desitgem.
Una forma de fer política local més 
madura, que superi enfrontaments 
partidistes que condicionen els po-
sicionaments davant qualsevol ac-
ció de govern. Anar sempre en con-
tra pel sol fet de ser oposició no pot 
continuar sent una alternativa vàlida. 
Voler imposar un programa electoral 
concret peti qui peti tampoc és bona 
idea. 
Sigui quin sigui el proper govern mu-
nicipal, sigui quina sigui la majoria 
que el sustenti, caldrà fer-ho des del 
respecte, el diàleg i la cerca constant 
del consens. D’aquesta manera po-
drem avançar més fàcilment, sense 
entrebancs, de bones maneres.
La política de la Selva, la política de 
poble, no es pot fonamentar en la 
crispació, en els atacs constants al 
govern o a l’oposició, no podem repe-
tir errors del passat. 
Amb el nou any tothom hi ha de gua-
nyar, aprofitem-ho

UNA SELVA SOCIALMENT  
COHESIONADA

Ens trobem ja a la recta final d’aquest 
mandat municipal en què des de 
l’ajuntament hem fet tota la feina ne-
cessària per tal que el poble segueixi 
progressant i tirant endavant.

No han estat uns anys fàcils, és evident. 
Però crec que, com a selvatans i selva-
tanes, ens podem sentir orgullosos de 
com el poble ha reaccionat davant dels 
problemes que ens ha generat la pan-
dèmia de la Covid. Des de l’ajuntament 
hem estat especialment amatents a 
donar tota l’ajuda que estava al nos-
tre abast per tal d’ajudar-vos a superar 
les dificultats amb un objectiu prioritari: 
evitar que ningú es quedés enrere, des-
emparat, sense tenir al seu costat al 
seu ajuntament. Creiem, honestament, 
que hem estat a l’altura del repte que 
teníem plantejat.

Ho hem estat perquè hem tingut un Go-
vern municipal diligent, amb una orien-
tació real, amb mesures eficaces (com 
els repartiments de mascaretes que 
s’han fet amb regularitat) i instruments 
útils que ha estat a l’altura del que la 
Selva ha necessitat en tot moment. I 
sempre, ho reiterem, des d’aquesta 
voluntat que ens caracteritza als soci-
alistes de no deixar ningú enrere. Per a 
nosaltres la Selva del Camp serà soci-
alment cohesionada o no serà. 

Així mateix, us volem agrair la confian-
ça que sempre heu demostrat als so-
cialistes. Aquesta confiança franca és 
l’esperó i l’estímul més important per 
als regidors i regidores socialistes que 
sempre hem intentat respondre amb el 
nostre treball.

Com sabeu als regidors i regidores so-
cialistes mai ens trobareu en les des-
qualificacions o en les irresponsabi-
litats. A nosaltres ens trobareu en la 
suma, en la col·laboració i en la coo-
peració per superar els problemes que, 
com la pandèmia, es vagin plantejant. 
Estem segurs de què la força de la Sel-
va és la unitat de tots els selvatans i 
selvatanes en un objectiu comú.  

Des del PSC selvatà sempre estem tre-
ballant per fer que el nostre estimat 
poble continuï acumulant avenços i 
guanys. Volem una Selva en positiu, 
amb força, amb determinació, amb 
ambició, projecció exterior i amb co-
hesió social. És un ideal que ens em-
peny a seguir treballant perquè per a 
nosaltres dir treball i esforç és dir la Sel-
va del Camp. Un poble que ha estat, és 
i serà de tots i de totes.   

A les acaballes del present mandat 
tornem a insistir en el què hem posat 
en valor aquests quasi vuit anys: que 
les maneres de fer de l’equip de go-
vern municipal no han estat les que la 
ciutadania espera d’una institució tan 
pròxima al ciutadà

Sembla ser que la relació amb els 
veïns deu ser perillosa si ens atenem 
al tracte rebut per molts selvatans a 
l’hora de demanar, reclamar o exigir 
a l’ajuntament. Ha de millorar.

Tot i l’actualitat de la defensa del medi 
ambient les polítiques aplicades han 
estat del tot insuficients i som a la cua 
en relació a altres poblacions. Ha de 
millorar.

No cal dir que en temes d’habitatge, 
ja sigui social o per a joves, han llu-
ït per la seva absència les mesures i 
accions com les que podrien haver 
estat una negociació amb els bancs 
per oferir els pisos buits al mercat.      
Ha de millorar.

Continuen sense tenir cap mena de 
sensibilitat pel mon rural, mantenint 
la taxa de vigilància i donant l’esque-
na als pagesos. Ha de millorar.

Pel que fa als serveis socials, havent 
reconegut que han sobrat 50.000 € 
d’un exercici, han mancat polítiques 
valentes, fet que demostra tenir un 
immens desconeixement de la reali-
tat. Ha de millorar.

Els serveis generals que ofereix el 
municipi, el propi regidor comenta 
que els problemes els afronten amb 
un “anant fent”. És ben bé lamenta-
ble que s’ho prenguin amb aquesta 
postura i no la d’intentar buscar so-
lucions ràpides i efectives als proble-
mes que pateixen els selvatans. Ha de 
millorar  

L’ultima perla va ser declinar negoci-
ar les propostes del Pla General Urba-
nístic que vàrem presentar i aplaçar 
així, la seva aprovació fins que entri el 
proper govern.              

Ha de millorar i molt la gestió munici-
pal a la Selva.

Junts per la Selva ja tenim un nou 
candidat, el Miquel Àngel Bové Sans, 
que juntament amb un equip renovat, 
podrem millorar tots aquests aspec-
tes que patim actualment si comp-
tem amb la confiança de la majoria 
de selvatans i selvatanes.



La millor manera 
de començar 
alguna cosa és 
deixar de parlar i 
començar a fer-la.

Walt Disney


