
LA SELVA 
MUNICIPAL

INFORMATIU LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP

LA SELVA 
MUNICIPAL

09

Procés participatiu per afrontar
els efectes de la pandèmia

5/21

PENSEM
LA SELVA
DEL FUTUR



ALCALDE DE LA SELVA DEL CAMP
JOSEP MASDEU ISERN

Josep Masdeu
PSC – JpS – CP
Alcalde
(Promoció Econòmica, 
Obres Públiques, 
Activitats Econòmiques)
jmasdeu@laselvadelcamp.cat

Jordi Vinyals
ERC – AM
Tinent d’Alcalde i regidor delegat
(Hisenda i Economia,
Cultura i Agricultura)
jvinyals@laselvadelcamp.cat

Enric Roberto
ERC – AM
Regidor delegat i portaveu
(Urbanisme i Habitatge, 
Recursos Humans, 
Comunicació i Innovació, 
Medi Ambient)
eroberto@laselvadelcamp.cat

Laura Girona
ERC – AM
Regidora delegada
(Igualtat i Participació, Joventut, 
Formació, Ocupació)
lgirona@laselvadelcamp.cat

Albert Torrents
PSC – JpS – CP
Regidor delegat
(Serveis de les Brigades, Festes, 
Atenció a entitats)
atorrents@laselvadelcamp.cat

Judit Fontanillas
PSC – JpS – CP
Regidora delegada
(Educació, Esports, Salut, Turisme)
jfontanillas@laselvadelcamp.cat

David Lafuente
PSC – JpS – CP
Regidor delegat
(Atenció Social, Serveis Generals, 
Mobilitat i Seguretat) 
dlafuente@laselvadelcamp.cat

Josep M. Puig
Junts
Regidor i portaveu

Ferran Romeu
Junts
Regidor

Rosa M. Isern
Junts
Regidora

Miquel A. Bové
Junts
Regidor

Inès Fort
CUP – Amunt
Regidora i portaveu

Laia Muntas
CUP – Amunt
Regidora

CONSISTORI

ATENCIÓ SOCIAL
AMPLIACIÓ RESIDÈNCIA
EL VILAR

4

HISENDA
PRESSUPOSTOS 
2021

PROMOCIÓ ECONÒMICA
PLA RECUPERACIÓ
POST COVID-19

OBRES PÚBLIQUES
REMODELACIÓ DEL CARRER
DE JOAN DOMINGO

URBANISME
ES REPRÈN LA REDACCIÓ
DEL POUM

SERVEIS
RENOVACIÓ DELS
JUTGES DE PAU

FORMACIÓ
NOVES APOSTES
PER LA FORMACIÓ LABORAL

SALUT
DIA DE 
L’ACTIVITAT FÍSICA

6

7

9

10

11

12

13

MEDI AMBIENT
LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
ES POSA AL DIA

14

MAIG 2021 | 09 

EDITA
Regidoria de comunicació
de l’Ajuntament 
de la Selva del Camp

TEXTOS
Equip de comunicació 
de l’Ajuntament 
de la Selva del Camp
premsa@laselvadelcamp.cat

DISSENY/MAQUETACIÓ
Gala Stories
www.galastories.com

FOTOGRAFIES
Arxiu de l’Ajuntament 
de la Selva del Camp

DL: T 898-2016

Cost per exemplar: 0,82 €

“PENSEM LA SELVA DEL FUTUR”
Comencem a veure la llum al final del túnel. Ha estat difícil, ha estat llarg, però 
després de mesos de pandèmia el ritme de vacunació del nostre poble ens 
situa en un escenari que ens permetrà girar full a curt termini. 

El primer que ens pertoca situats en aquesta tessitura és homenatjar als que 
ens han deixat a causa de la pandèmia, recordar-los, i solidaritzar-nos amb 
els seus familiars i amics. Rebeu el condol més sincer del vostre alcalde. 

Un cop deixat això clar ens situem en una etapa nova, plena d’esperança, Una 
nova singladura que ens demana estar a l’altura del repte que tenim al davant. 
Per això iniciem aquest procés de participació que porta per títol “pensem la 
Selva del futur”. 

Perquè totes les idees, totes les iniciatives i tots els comentaris són vàlids. Vull 
remarcar que tots seran escoltats i valorats. 

Mireu, ras i curt: hem de fer un pas endavant col·lectiu. No tinguem por, no serà 
cap pas en fals perquè sempre, en tot moment, podreu comptar amb l’ajuda 
del vostre Ajuntament. Ara ens cal prendre embranzida a tots els nivells: 
econòmic, comercial, cultural, associatiu, etc. Podem aconseguir-ho. La força 
selvatana ha de brotar de nou. No us parlo de cap optimisme cec, sinó de 
seguir bastint el nostre progrés lluitant per crear nous llocs de treball, noves 
oportunitats i amb més orgull de poble, sabent que la casa de la vila estarà 
sempre al vostre costat. 

I seguirem endavant perquè heu refermat l’esperit selvatà que històricament 
ha vençut a tots els nostres adversaris. 

Què vol dir això? Doncs que al mateix temps que perseguim els nostres somnis 
individuals formem part, alhora, de la gran família selvatana i que ens elevem 
o caiem junts, com una comunitat i com un sol poble. 

Vosaltres, amb la vostra determinació durant aquest llarg any, heu demostrat 
un cop més que encara que la senda sigui difícil els selvatans i selvatanes 
sempre ens hem recuperat i hem lluitat per tornar a obrir-nos camí. 

Per això sabem que la força d’un poble com la Selva és la força del poble i per 
això aquest que us parla està íntimament convençut que malgrat el nostre 
passat gloriós els millors dies per la Selva del Camp encara estan per venir. Sé 
també que la crida que us faig oferirà resultats. 
  
El poble que imaginem i anhelem serà imparable... 
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EL VILAR
ES FA GRAN

-
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LA RESIDÈNCIA PASSARÀ 
DE LES ACTUALS 55 PLACES 
A UN TOTAL DE 90 I UNA VINTENA 
DE LES NOVES SERAN PÚBLIQUES 
I FINANÇADES PER LA GENERALITAT

L’Ajuntament de la Selva ha adjudicat aquest mes 
d’abril el concurs per a la redacció del projecte 
bàsic i executiu d’ampliació de la residència el Vilar 
a l’arquitecte reusenc Josep Martí, el mateix que en 
el seu dia va encarregar-se de redactar el projecte 
original de les actuals instal·lacions assistencials 
selvatanes. 

Després de la signatura aquest hivern de l’acord 
entre el consistori selvatà i la Generalitat per a 
l’increment de places públiques que s’oferiran 
quan l’ampliació estigui enllestida, el concurs que 
posa nom i cognoms a l’arquitecte permet definir 
un calendari per a la resta de passos. Concreta-
ment, s’espera que Martí enllesteixi el projecte a 
finals d’aquest estiu i que, posteriorment, es pugui 
licitar el concurs per tal d’executar els treballs. La 
idea és que les obres comencin a principi de 2022 i 
que la residència estigui enllestida a mitjans de 
2023. 

L’objectiu del projecte és que la residència passi de 
les actuals 55 places a un total de 90. D’aquestes 
noves trenta-cinc places, com a mínim una vinte-
na seran públiques i seran finançades per la Gene-
ralitat, tal com es va ratificar en el compromís 
signat entre el conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Chakir el Homrani, i l’alcalde de la Selva, 
Josep Masdeu. Aquest acord amb la Generalitat 
permet assegurar la viabilitat del projecte d’am-
pliació, en el qual es treballa des de fa més de 
quatre anys. 

L’ampliació del Vilar es farà aixecant una segona 
planta sobre l’actual edifici, seguint la previsió que 
ja es va fer en el seu dia i per a la qual ja es van 
preparar tant els fonaments com tota l’estructura 
de l’edifici. Això permetrà accelerar la part executi-
va del projecte, donat que bona part dels serveis 
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de la residència ja es van dimensionar també per 
poder donar cobertura a unes instal·lacions de 
dues plantes. A més, les obres es podran realitzar 
sense haver d’aturar en funcionament del centre.
Tot i que el Vilar ja es va construir prioritzant els 
criteris de comoditat per als seus residents, amb 
estances espaioses i pensades més en el benestar 
que en l’aprofitament dels metres quadrats, la 
pandèmia de la Covid-19 ha fet que en el nou 
projecte també es contemplin criteris de seguretat 
i d’atenció que han passat a ser imprescindibles 
durant la pandèmia, de manera que potenciarà, 
per exemple, la construcció d’habitacions indivi-
duals més enllà de la proporció existent fins ara. 

A més de les lliçons apreses al llarg de la darrera 
crisi sanitària, tant el conseller El Homrani com 
Josep Masdeu van destacar el valor de col·laborar 
entre les administracions per tal d’oferir un “envelli-
ment digne”. D’aquesta manera, el conseller va 
lloar iniciatives municipals que han permès 
proporcionar una atenció “de quilòmetre zero” als 
avis selvatans, com ara l’adaptació d’un nou 
centre de dia durant la pandèmia o l’oferta de 
teleassistència en col·laboració amb la Creu Roja 
que han garantit el dret d’envellir a casa amb 
dignitat .

La residència el Vilar es va inaugurar l’any 2003 i en 
aquests prop de vint anys de vida ha arribat des de 
fa temps a la plena ocupació, amb una notable 
llista d’espera pel que fa a les places públiques, 
però també a les privades. Es confia que amb el 
recreixement que ara es realitzarà l’equipament 
pugui donar servei entre 15 i 20 anys més. 

L’AMPLIACIÓ ES FARÀ
AIXECANT 
UNA SEGONA PLANTA
SOBRE L’ACTUAL EDIFICI, 
SEGUINT LA PREVISIÓ 
QUE JA ES VA FER 
EN LA PROJECCIÓ 
INICIAL DEL CENTRE
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MANTENIM LA INVERSIÓ,
ATENTS  A LA COVID
El ple de l’Ajuntament de la Selva 
celebrat el mes de desembre va 
aprovar el pressupost del consis-
tori i dels organismes que en 
depenen de cara a 2021, un exerci-
ci especialment complicat per 
culpa de la Covid-19 i al qual es 
destinaran a més de 9.600.000 
euros.  

D’entre aquesta xifra total, més de 
vuit milions dos-cents mil euros 
corresponen als comptes del 
consistori, mentre que la resta es 
reparteixen entre la fundació el 
Vilar, que gestiona la residència, i 
l’empresa Prosel, que gestiona el 
poliesportiu. 

Els comptes d’aquest exercici 
s’han volgut ajustar a les circum-
stàncies de la pandèmia i preveu-
en adaptar-se a les necessitats 
que sorgeixin durant l’any a mida 
que es vagi sortint de l’alerta sani-
tària.  

HISENDA

En l’apartat d’ingressos, la partida 
més important és la dels impostos 
directes, amb 3.177.000 euros, 
seguida de les transferències 
corrents, amb els poc més de dos 
milions d’euros que arriben dels 
fons estatals i autonòmics. Les 
transferències de capital sumen 
poc més d’un milió d’euros, fruit de 
subvencions i plans d’administra-
cions com ara la Diputació. També 
es preveu ingressar més d’un milió 
dos-cents mil euros de taxes i 
altres ingressos locals.
Pel que fa a les despeses, els capí-
tols de Personal i el de Bens 
corrents i Serveis –que inclou tota 
l’activitat i tots els serveis que 
ofereix l’ajuntament– s’emporten 
més de cinc milions i mig d’euros; 
mentre que les transferències 
corrents, que són els ajuts a 
entitats i famílies, pujen fins prop 
de 300.000 euros. 
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Les inversions reals sumen per 
sobre del milió dos-cents mil 
euros. D’entre aquestes, cal desta-
car les obres de millora que es 
faran al carrer Joan Domingo i la 
construcció d’un nou dipòsit regu-
lador d’aigua per assumir l’incre-
ment de cabdal que va concedir el 
Consorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT) l’any passat. 
 

SALUT

L’HORA DE LA RECUPERACIÓ

L’Ajuntament de la Selva ha 
començat les tasques d’elabora-
ció d’un pla local de recuperació 
econòmica i social per tal de 
superar els efectes adversos que 
ha originat la crisi sanitària de la 
Covid-19 en les empreses, entitats 
i els veïns i veïnes del municipi.
La iniciativa arrenca amb el lema 
“Pensem la Selva del futur” i 
consisteix a traçar una estratègia i 
un paquet de mesures de forma 
participativa a través de les 
reunions i els contactes que 
personal del gabinet d’investiga-
ció sociològica Ceres aniran 
realitzant amb el veïnat del poble, 
empresaris i comerciants o porta-
veus associatius. Totes aquelles 
persones que puguin aportar 
idees, detallar els problemes que 
els hagi originat la situació de 
pandèmia i comptin amb propos-
tes per tal de recuperar al màxim 
l’activitat del poble dins de la nova 
normalitat, podran prendre part 
en el treball. 

Després de la fase d’entrevistes i 
d’aportació d’idees es preveu fer 
un document que es tornarà a 
analitzar abans de fer un debat 
final de conclusions. Serà a partir 
d’aquest document que des del 
consistori es crearan línies d’ajut 
tant a curt com a mitjà i llarg 
termini. 

L’objectiu de les àrees de Promo-
ció Econòmica, Atenció Social i 
Participació, que s’encarreguen 
de promoure el pla, és realitzar 
tota la fase d’entrevistes durant el 
mes de juny i principis de juliol, així 
com fer l’avaluació de respostes i 
la sessió de retorn aprofitant les 
setmanes centrals de l’estiu. El 

repte és poder començar a treba-
llar i posar fil a l’agulla a finals 
d’estiu, per quan s’espera que ja 
es podrà reprendre tota l’activitat 
habitual dins de la nova normali-
tat que ens ha d’oferir la immuni-
tat de grup sorgida de la vacuna-
ció massiva. 
 
Altres accions desenvolupades els 
últims mesos des de l’Ajuntament 
arran de la crisi sanitària són 
l’entrada en servei de centre de 
dia, que el mes de febrer va entrar 
plenament en funcionament a 
l’antiga escola Gil Cristià.
El servei, que fins al març de l’any 
passat s’oferia a la residència el 
Vilar, va haver de tancar per les 
restriccions del decret d’estat 
d’alarma, deixant sense atenció a 
una vintena de famílies.  

EL PLA “PENSEM LA SELVA
DEL FUTUR” ES REDACTARÀ 
A PARTIR DELS CONTACTES 
I REUNIONS QUE EL GABINET 
CERES REALITZARÀ AMB VEÏNAT, 
EMPRESES I ASSOCIACIONS

L’obertura de les instal·lacions 
s’hauria d’haver produït abans de 
Nadal, donat que les obres es van 
enllestir a principis de desembre, 
però finalment es va acabar 
endarrerint per motius burocrà-
tics. El nou centre de dia ocupa 
una superfície total de dos-cents 
metres quadrats i se situa a la 
planta baixa de l’edifici, fet que ha 
obligat a redistribuir l’activitat del 
centre de formació però sense 
perdre activitats. 

El servei conserva la vintena de 
places que tenia al Vilar i disposa 
d’una cuina, una sala polivalent, 
una zona d’exercicis, un espai 
administratiu i banys adaptats. Els 
treballs per adaptar el nou espai 
han tingut un cost que puja fins als 
50.000 euros, on s’inclou, entre 
altres, la construcció d’una rampa 
per millorar l’accessibilitat i l’ade-
quació de les diverses sales per 
adaptar-les a les necessitats dels 
usuaris. 

Per altra banda, amb l’objectiu 
d’ajudar a passar unes festes de 
Nadal que van ser excepcionals i 
amb els indicadors de la pandè-
mia a l’alça, l’Ajuntament va voler 
contribuir a oferir més seguretat 
per als veïns i veïnes de la Selva 
amb el repartiment de 60.000 

mascaretes entre totes les famí-
lies del poble. Concretament, es 
van distribuir paquets de 10 mas-
caretes per persona i l’operació es 
preveu repetir de nou aquesta 
primavera, entre l’última setmana 
de maig i la primera de juny, de 
cara a afrontar la festa major i 
l’estiu amb protecció. 

A banda de tot això, el Departa-
ment de Salut ha instal·lat un 
mòdul de suport a l’exterior del 
CAP de la Selva que es destinarà a 
absorbir l’activitat sanitària 
relacionada amb la Covid, com 
ara la realització de proves PCR o 
les vacunacions. L’estructura vol 
donar resposta a l’augment de 

feina que el CAP selvatà ha tingut 
a causa de la pandèmia i que ha 
obligat a dissenyar un doble 
circuit d’atenció, un exclusivament 
per als pacients Covid i un altre 
per a la resta d’atencions. 
 

ELS COMPTES
D’AQUEST EXERCICI
S’HAN VOLGUT AJUSTAR 
A LES CIRCUMSTÀNCIES 
DE LA PANDÈMIA 
I PREVEUEN ADAPTAR-SE
A LES NECESSITATS 
QUE SORGEIXIN 
DURANT L’ANY
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OBRES
PÚBLIQUES

L’Ajuntament de la Selva ha 
començat les tasques d’elabora-
ció d’un pla local de recuperació 
econòmica i social per tal de 
superar els efectes adversos que 
ha originat la crisi sanitària de la 
Covid-19 en les empreses, entitats 
i els veïns i veïnes del municipi.
La iniciativa arrenca amb el lema 
“Pensem la Selva del futur” i 
consisteix a traçar una estratègia i 
un paquet de mesures de forma 
participativa a través de les 
reunions i els contactes que 
personal del gabinet d’investiga-
ció sociològica Ceres aniran 
realitzant amb el veïnat del poble, 
empresaris i comerciants o porta-
veus associatius. Totes aquelles 
persones que puguin aportar 
idees, detallar els problemes que 
els hagi originat la situació de 
pandèmia i comptin amb propos-
tes per tal de recuperar al màxim 
l’activitat del poble dins de la nova 
normalitat, podran prendre part 
en el treball. 

Després de la fase d’entrevistes i 
d’aportació d’idees es preveu fer 
un document que es tornarà a 
analitzar abans de fer un debat 
final de conclusions. Serà a partir 
d’aquest document que des del 
consistori es crearan línies d’ajut 
tant a curt com a mitjà i llarg 
termini. 

L’objectiu de les àrees de Promo-
ció Econòmica, Atenció Social i 
Participació, que s’encarreguen 
de promoure el pla, és realitzar 
tota la fase d’entrevistes durant el 
mes de juny i principis de juliol, així 
com fer l’avaluació de respostes i 
la sessió de retorn aprofitant les 
setmanes centrals de l’estiu. El 

L’ENTRADA 
EN FUNCIONAMENT
DEL CENTRE DE DIA 
AL GIL CRISTIÀ
HA PERMÈS RECUPERAR 
EL SERVEI PER A 
UNA VINTENA D’AVIS I ÀVIES

repte és poder començar a treba-
llar i posar fil a l’agulla a finals 
d’estiu, per quan s’espera que ja 
es podrà reprendre tota l’activitat 
habitual dins de la nova normali-
tat que ens ha d’oferir la immuni-
tat de grup sorgida de la vacuna-
ció massiva. 
 
Altres accions desenvolupades els 
últims mesos des de l’Ajuntament 
arran de la crisi sanitària són 
l’entrada en servei de centre de 
dia, que el mes de febrer va entrar 
plenament en funcionament a 
l’antiga escola Gil Cristià.
El servei, que fins al març de l’any 
passat s’oferia a la residència el 
Vilar, va haver de tancar per les 
restriccions del decret d’estat 
d’alarma, deixant sense atenció a 
una vintena de famílies.  

L’obertura de les instal·lacions 
s’hauria d’haver produït abans de 
Nadal, donat que les obres es van 
enllestir a principis de desembre, 
però finalment es va acabar 
endarrerint per motius burocrà-
tics. El nou centre de dia ocupa 
una superfície total de dos-cents 
metres quadrats i se situa a la 
planta baixa de l’edifici, fet que ha 
obligat a redistribuir l’activitat del 
centre de formació però sense 
perdre activitats. 

El servei conserva la vintena de 
places que tenia al Vilar i disposa 
d’una cuina, una sala polivalent, 
una zona d’exercicis, un espai 
administratiu i banys adaptats. Els 
treballs per adaptar el nou espai 
han tingut un cost que puja fins als 
50.000 euros, on s’inclou, entre 
altres, la construcció d’una rampa 
per millorar l’accessibilitat i l’ade-
quació de les diverses sales per 
adaptar-les a les necessitats dels 
usuaris. 

Per altra banda, amb l’objectiu 
d’ajudar a passar unes festes de 
Nadal que van ser excepcionals i 
amb els indicadors de la pandè-
mia a l’alça, l’Ajuntament va voler 
contribuir a oferir més seguretat 
per als veïns i veïnes de la Selva 
amb el repartiment de 60.000 
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EL CARRER JOAN DOMINGO
ES POSA AL DIA
Seguint la línia iniciada amb les 
obres de remodelació integral del 
carrer del President Companys, 
l’Ajuntament de la Selva ha adju-
dicat el projecte de remodelació 
del carrer de Joan Domingo. 
Les obres d’aquest vial seguiran 
l’esquema bàsic del seu carrer veí, 
amb l’objectiu de millorar la mobi-
litat de les persones i afavorir 
l’accessibilitat, amb voreres molt 
més amples –passaran d’un 
metre i mig a dos metres i mig–, la 
supressió d’una línia d’aparca-
ment –es disposa d’un aparca-
ment gratuit al costat del pavelló– 
i la creació d’un carril bici. 

El projecte inclou, com ja es va fer 
a President Companys, una reno-
vació integral dels serveis, amb un 
canvi de tot el paviment, a més de 
les noves voreres, una nova xarxa 
d’aigua potable, el recanvi total de 
la de clavegueram, així com la 
creació d’una xarxa de telecomu-
nicacions i d’aigües pluvials –ac-
tualment inexistents–. A més 
també es farà la instal·lació d’un 
nou enllumenat amb tecnologia 
LED, mobiliari urbà i plantació 
d’arbres. 

Un estiu amb carretera nova
Les obres de millora de la carretera T-3231 que 
realitza la Diputació de Tarragona entre la Selva i 
Almoster han entrat en la darrera fase constructi-
va. El tram entre el nucli urbà selvatà i la nova 
rotonda que s’ha construit a l’alçada del mas d’en 
Varrà, a tocar d’Almoster, es troba pràcticament 
enllestit per a la seva obertura al trànsit a falta 
bàsicament d’aplicar-hi la darrera capa de 
conglomerat asfàltic i de realitzar les tasques de 
pintura de la senyalització horitzontal. 

Els treballs de l’empresa adjudicatària, Acsa Obras 
e Infraestructuras, se centren actualment en la 
finalització del nou tram de la variant d’Almoster 
entre el mas d’en Varrà i la nova rotonda que es 
construeix a tocar de l’accés al camí de la Creu, 
davant l’urbanització Castellmoster. 

Les obres s’han pressupostat en 
238.157 euros més IVA i es financen 
entre l’Ajuntament i la Diputació 
de Tarragona, to i que finalment 
han estat adjudicades per 176.220 
euros a l’empresa Miquel Tarrida 
SL (Prexta), que espera enllestir els 
treballs en un termini de dos 
mesos i mig des de l’inici de la 
remodelació. 

LES OBRES SEGUIRAN
L’ESQUEMA DEL CARRER 
PRESIDENT COMPANYS, 
MILLORANT LA MOBILITAT
I L’ACCESSIBILITAT 
AMB VORERES 
MÉS AMPLES 
I UN CARRIL BICI

La inversió total en els treballs de millora supera els 
5 milions d’euros i ha de permetre que la via assu-
meixi els més de 1.500 vehicles de mitjana que 
suporta cada dia tot creant un traçat més segur 
amb una calçada de 8 metres d’amplada. El traçat 
antic quedarà incoporat dins del projecte com a 
vial de servei per caminants, bicicletes i vehicles 
agrícoles. 

mascaretes entre totes les famí-
lies del poble. Concretament, es 
van distribuir paquets de 10 mas-
caretes per persona i l’operació es 
preveu repetir de nou aquesta 
primavera, entre l’última setmana 
de maig i la primera de juny, de 
cara a afrontar la festa major i 
l’estiu amb protecció. 

A banda de tot això, el Departa-
ment de Salut ha instal·lat un 
mòdul de suport a l’exterior del 
CAP de la Selva que es destinarà a 
absorbir l’activitat sanitària 
relacionada amb la Covid, com 
ara la realització de proves PCR o 
les vacunacions. L’estructura vol 
donar resposta a l’augment de 

feina que el CAP selvatà ha tingut 
a causa de la pandèmia i que ha 
obligat a dissenyar un doble 
circuit d’atenció, un exclusivament 
per als pacients Covid i un altre 
per a la resta d’atencions. 
 



carrers de plataforma única, com el carrer Major i 
la totalitat del nucli antic, la velocitat màxima 
permesa és de 20 km/h. 

Progressivament també s'instal·laran nous 
elements de seguretat en els carrers amb més 
problemàtica del nucli urbà, a la vegada que el 
carrer de Gandhi passarà a ser de doble sentit de 
circulació entre la rotonda de la zona educativa i el 
carrer de l'Hort del Tàrrech, guanyant un nou accés 
a la part alta del nucli antic i a l'aparcament muni-
cipal d'aquesta zona. 
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RELLEU 
AL JUTJAT DE PAU
Francesc Rosich s’ha convertit 
aquesta primavera en el nou 
Jutge de Pau de la Selva i comp-
tarà a partir d’ara amb el suport 
de Neus March com a jutgessa 
substituta. 

Els dos selvatans van prendre 
possessió dels seus càrrecs a 
l’ajuntament, en presència de 
Rafael Perié, secretari judicial de 
l’Agrupació de Jutjats de Pau a la 
Selva, així com de l’alcalde, Josep 
Masdeu, i el tinent d’alcalde, Jordi 
Vinyals. 

Francesc Rosich ja havia ocupat el 
càrrec de jutge reserva durant els 
darrers anys, i per primera vegada 
ho farà de titular. Molt actiu també 
en l’associacionisme local, Rosich 
es va mostrar satisfet de poder 
dedicar al municipi la seva voca-
ció de servei i va expressar la seva 
voluntat d’estar a l’altura de la 
jutgessa sortint, Teresa Feliu, a qui 
l’alcalde va agrair els seus anys de 
dedicació al càrrec. 
 

FRANCESC ROSICH
ÉS EL NOU JUTGE DE PAU
DE LA SELVA, 
AMB NEUS MARCH 
COM A JUTGESSA 
SUBSTITUTA    

Per la seva banda, Neus March ha 
estat lligada professionalment a 
l’àmbit de la docència, on ha 
après de primera mà a fer de 
mediadora en petits conflictes. 

Després que la seva designació 
fos aprovada per unanimitat al 
ple municipal del passat desem-
bre i formalitzessin el jurament del 
càrrec a principis de març als 
jutjats de Reus, Rosich i March ja 
es poden dedicar a l’exercici de 
les seves funcions, orientades 

Nous serveis amb l’Agrupació de Jutjats
Des del passat mes de desembre la Selva, Castell-
vell, Almoster i l’Albiol conformen una nova Agru-
pació de Jutjats de Pau amb seu al Casal del Nucli 
antic. 

L’acord d’adhesió permetrà facilitar les gestions 
entre la ciutadania, els jutjats de pau i la resta 
d’òrgans judicials de la demarcació, de manera 
que molts dels tràmits que fins ara requerien 
desplaçar-se a municipis amb Jutjats de Primera 
Instància es podran realitzar directament al poble.
Aquest pas endavant, reclamat fa més d’una 
dècada, és possible gràcies a la cessió, per part del 
Departament de Justícia, de dos funcionaris que 
gestionaran les notificacions judicials als municipis 
que formen part de l’agrupació i les comunicaran 
directament a les persones implicades. 

Tot i que el nou personal tindrà la seu centralitzada 
a la Selva, anirà rotant setmanalment per Castell-
vell, Almoster i l’Albiol per tal d’atendre a la ciuta-
dania amb una major proximitat. La nova agrupa-
ció no afecta el servei de Jutjat de Pau ni al registre 
civil que segueixen oferint el seu servei habitual a 
cada municipi. 

SERVEIS
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EL POUM ES TORNA
A POSAR EN MARXA
Els serveis tècnics de l’Ajuntament 
de la Selva han reprès els treballs 
corresponents a la redacció del 
Pla d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal de la Selva (POUM), que 
havien quedat aturats l’any 2015 i 
ha de convertir-se en l’eina que 
reguli com i en quines condicions 
ha de créixer i desenvolupar-se el 
poble en els pròxims anys. 
 
Donat que el pla inclou informes 
ambientals i aspectes que poden 
canviar amb el pas dels anys, la 
llei marca que cal refer-los amb 
dades actualitzades per tal de 
tirar endavant el projecte, de 
manera que cal tramitar de nou 
tot el treball preliminar. 

En el nou Avanç es farà una revisió 
a la baixa d’alguns dels sostres 
marcats en la proposta anterior, 
així com la modificació d’algunes 
propostes puntuals del projecte 
per tal d’adaptar-les a les a noves 
necessitats.  

Concretament, l’Avanç existent 
del POUM preveia un creixement 
del poble fins als 15.000 habitants, 

Més segur, més amable, més sostenible
Aquest mes de maig s’han començat a implemen-
tar a la Selva diverses accions emmarcades dins 
del Pla local de Mobilitat, totes dirigides a fer que la 
circulació i la vida al poble sigui més amable entre 
els vehicles de qualsevol mena i les persones, així 
com més segura per a tothom i més sostenible, 
evitant emissions de CO2 innecessàries. 

Per tal de facilitar la seguretat per als veïns i veïnes, 
s’han començat a crear nous passos elevats per a 
vianants als carrers amb més densitat circulatòria, 
com ara l’avinguda de la Llibertat, l’avinguda Joan 
Puig i Ferreter o el carrer de l’Horta. 
 
Això ajudarà també a aplicar les noves limitacions 
de velocitat genèriques aprovades en el nou 
Reglament General de Circulació, on s'estipulen els 
30 km/h com a velocitat màxima permesa en totes 
les vies urbanes convencionals. A més, en els 

mentre que ara per ara les previ-
sions es volen deixar en els 12.000 
habitants. 

La necessitat de tornar a 
començar la tramitació gairebé 
des del principi ha fet que no 
s’hagi marcat un calendari final 
per a tot el projecte. Un cop 
acabat aquest primer pas caldrà 
passar el document pel Ple i 
iniciar un nou programa de parti-
cipació ciutadana a través del 
qual es presentin suggeriments, 
com ja es va fer l’any 2014. 

Després de la redacció de l’infor-
me on s’incloguin les propostes 
ciutadanes arribarà l’aprovació 
inicial, seguida de la presentació 
d’al·legacions i, posteriorment, 
l’aprovació provisional, amb les 
corresponents revisions per part 
del departament d’Urbanisme.
Mentre no s’aprovi el POUM, es 
mantenen les Normes Subsi-
diàries de Planejament Urbanístic 
que la Selva va aprovar de forma 
definitiva l’any 1998, a les quals 
s’han anat aplicant diverses 
modificacions puntuals. 

EL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA 
MUNICIPAL 
HA DE CONVERTIR-SE 
EN L’EINA 
QUE REGULI 
COM I EN QUINES
CONDICIONS 
HA DE CRÉIXER 
EL POBLE

principalment a la resolució de 
conflictes i la mediació entre les 
diferents parts per evitar el pas a 
la via judicial. 



BATERIA DE CURSOS
PER A L’OCUPACIÓ

-
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L’àrea de Formació, a través del 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), ha convocat aquesta 
primavera quatre cursos adreçats 
exclusivament a persones en 
situació d’atur. L’oferta formativa 
inclou des d’un curs d’operació de 
carretons a un carnet de pont 
grua, passant per un d’operador 
de plataformes elevadores o un 
de manipulació d’aliments. 

En tots els casos es tracta d’ac-
cions formatives que poden tenir 
sortida laboral en empreses dels 
polígons industrials selvatans, de 
manera que es consideren espe-

FORMACIÓ

LA SELVA MUNICIPAL

SALUT

CAMINADES PER CELEBRAR
EL DIA DE L’ACTIVITAT FÍSICA
La Selva s’ha sumat enguany a la 
celebració del Dia Mundial de 
l’Activitat Física amb diverses 
caminades guiades pel terme 
municipal que han permès redes-
cobrir alguns dels senders de la 
Xarxa de Senders Local i altres de 
l’entorn natural del poble, al 
mateix temps que promoure 
l’exercici i fomentar la reducció del 
sedentarisme. 

La primera presa de contacte 
amb les rutes es va fer el mateix 
dia 6 d’abril, jornada dedicada a 
la commemoració, tot i que el plat 
fort de la proposta es va traslladar 
al cap de setmana del 10 i l’11 
d’abril. La sortida de dissabte es 
va orientar a un públic en bon 
estat de forma i avesat a la mun-
tanya, donat que va pujar fins a 
l’ermita de Sant Pere des de la 
banda d’Almoster, mentre que la 
caminada de diumenge es va 
voler fer molt més familiar i per a 
totes les edats, recorrent la zona 
del pla fins a Paretdelgada.
El pavelló poliesportiu, que per 
altra banda ha recuperat ja totes 
les seves activitats dirigides amb 

El Selvastiu arrenca per Setmana Santa
Les activitats a l’aire han estat l’eix central de l’edi-
ció d’enguany del Selvastiu de Setmana Santa. 
L’oferta lúdica municipal s’ha adaptat a la situació 
pandèmica, garantint els grups bombolla i traslla-
dant les dinàmiques a espais oberts, en zones 
verdes o bé equipaments municipals. 

El programa va comptar amb diverses sortides al 
voltant del nucli urbà on es van oferir jocs, curses 
de relleus o circuits d’obstacles sota la supervisió 
del Club Excursionista Arítjol, entitat que en aques-
ta edició ha col·laborat estretament amb el casal  
planificant part del programa. D’aquesta manera, 
els prop de 90 infants inscrits, tots ells entre P3 i fins 
a sisè de Primària, van poder descobrir l’entorn 
natural del terme i alhora gaudir de l’esport a l’aire 
lliure. 

limitació d’aforament després de 
les restriccions per la pandèmia, 
va ser el punt de sortida i arribada 
de totes les caminades. 

Al marge d’aquestes rutes, des de 
les àrees de Salut i Esports de 
l’Ajuntament també s’han prepa-
rat altres recorreguts pel terme, 
que han permès actualitzar el 
material disponible sobre la xarxa 
de senders. En tots els casos s’han 
preparat plànols dels recorreguts, 
perfils altimètrics i nivells de 
dificultat pensant en tots els 
usuaris. Els senders actualitzats es 
poden consultar al portal munici-
pal dins de la notícia sobre el Dia 
Mundial de l'Activitat Física o bé a 
l’apartat d’Esport i Lleure, acom-
panyats dels seus mapes corres-
ponents. 

La preparació de les caminades 
van comptar amb la col·laboració 
de membres del Club Excursionis-
ta Arítjol i del Punt d’Atenció local 
de la Creu Roja, així com amb el 
patrocini de Comaigua. 

La Selva és de les dones
L’àrea d’Igualtat manté la seva lluita per erradicar 
les desigualtats entre homes i dones i durant tot el 
cap de setmana previ al 8 de març es van impulsar 
accions per a reivindicar i posar sobre la taula el 
paper de la dona en la societat, especialment en 
un any marcat per una crisi sanitària sense prece-
dents. Aquest va ser l’eix central del manifest insti-
tucional que es va llegir davant la Casa de la Vila. 
Les consignes reivindicatives també s’han pogut 
sentir a l’institut Joan Puig i Ferreter i tant l’institut 
com els dos centres de Primària de la Selva van fer 
extensives les celebracions del 8-M durant tota la 
setmana posterior. 
 
El dissabte 6 el Castell va acollir l’espectacle 
“Dona-foc, la dona que es crema”, un muntatge 
poètic-musical de la companyia les Fugitives, 
sorgit de versos femenins dels segles XX i XXI.

Les entitats també van tenir força activitat i es van 
pintar diversos murals amb temàtica feminista en 
alguns murs del poble, a més de repetir-se per 
tercer any la concentració de davantals. Final-
ment, el Grup de Dones i altres col·lectius locals van 
optar per difondre els seus manifestos de forma 
telemàtica. 

LA INICIATIVA HA PERMÈS
ACTUALITZAR 
ELS RECORREGUTS
I LA INFORMACIÓ
DE LA XARXA
DE SENDERS LOCAL 
AMB EL SUPORT
DE MEMBRES
DE L’ARÍTJOL

Per altra banda, l’oferta del Selvastiu per als mesos 
estiuencs comptarà enguany amb diverses nove-
tats. La més rellevant serà l’organització d’una 
sortida de colònies d’una setmana que s’afegirà al 
programa que habitual es realitza en l’entorn 
municipal i en les instal·lacions de l’Hort d’Iglésies. 

TOTS ELS CURSOS
PODEN TENIR SORTIDA 
EN EMPRESES SELVATANES,
FET QUE ELS FA
ESPECIALMENT 
IMPORTANTS
PER ALS PLANS 
LOCALS D’OCUPACIÓ

cialment importants dins dels 
plans locals d’ocupació. 

La part teòrica de tots els cursos 
es completarà entre aquest mes 
de maig i fins al juliol a les aules 
de l’Hort d’Iglésies i, en els casos 
que es requereixi, es realitzaran 
pràctiques en empreses especia-
litzades. 

A més d’aquestes quatre accions 
formatives, també es treballa per 
homologar el cementiri selvatà 
per a un curs especialitzat en 
activitats funeràries i manteni-
ment de cementiris que es vol 
convocar pròximament. 

La gestió de la totalitat d’accions 
formatives de caràcter laboral es 
gestiona des del servei municipal 
d’orientació laboral, a la primera 
planta de l’edifici de l’Hort d’Iglé-
sies (orientaciolaboral@laselva-
delcamp.cat i el telèfon 977 766 
000) 

Per altra banda, també s’han 
obert les inscripcions per al que 
serà el tercer programa formatiu 

del Pla de Transició al Treball (PTT) 
a la Selva. La iniciativa va adreça-
da a joves d’entre 16 i 21 anys que 
no han obtingut el graduat d’ESO i 
vulguin aconseguir, en aquest 
cas, titulació com auxiliar en 
vendes, oficina i atenció al públic 
durant el curs 2021-2022. 

Una de les parts més importants 
del PTT radica en la part pràctica, 
que els alumnes de la promoció 
actual han pogut realitzar a diver-
ses empreses selvatanes. Dels 15 
alumnes matriculats enguany, la 
pràctica totalitat obtindrà la 
titulació que els permetrà, si volen, 
fer el salt al món laboral o donar 
continuïtat al seu camí formatiu 
cap a cicles de grau mitjà. 
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www.laselvadelcamp.cat/actualitat/noticies
www.laselvadelcamp.cat/servei/xarxa-de-senders-locals
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SANT JORDI
O LA FESTA DE LA CULTURA
Dos anys després, aquest Sant 
Jordi s’han tornat a veure roses i 
llibres als carrers. Malgrat que les 
restriccions sanitàries han impedit 
celebrar la diada amb la concen-
tració de parades tradicional a la 
plaça del Portal d’Avall, sí que s’ha 
fet un pas endavant amb una 
programació cultural per a tots els 
gustos i totes les edats que ha 
mantingut viu l’esperit del 23 
d’abril. 

Durant tota la setmana, els dos 
centres de Primària van preparaer 
diverses dinàmiques culturals per 
promoure la diada a les aules. Des 
de l’Abel Ferrater es va crear un 
conte encadenat i es va convocar 
un concurs literari. Per la seva 
banda, el col·legi Sant Rafael es va 
engalanar amb llibres, roses, 
sants Jordis i dracs i els alumnes 
de 6è van confeccionar un llibre 
amb petits escrits sobre el món 
que voldrien. A més, tots els 
infants de les dues escoles van 
passar durant la setmana per la 
Biblioteca pública selvatana, 
traslladada excepcionalment a la 

carpa de l’Hort d’Iglésies, per 
escoltar una versió participativa 
del conte de Sant Jordi. 

L’Hort d’Iglésies va ser, precisa-
ment, un dels punts neuràlgics del 
23 d’abril, on es va obsequiar els 
infants de P3 fins a 6è de Primària 
amb una rosa i un llibre en funció 
de la seva edat. Ells van ser també 
van ser el públic principal de 
l’espectacle “Daltabaix”, de la 
companyia Matito de titelles.
La regidoria de Joventut va impul-
sar una nova edició del concurs 
de fotografia de Sant Jordi, 
mentre que el Club de Lectura de 
la Biblioteca va oferir una tertúlia 
sobre “Otel·lo”, de Shakespeare, 
amb el compositor Joan Magrané, 
a més de la projecció de la 
mateixa òpera composta per 
Verdi. 

El teatre de la companyia la 
Visceral va completar el progra-
ma festiu amb la representació de 
la peça “El regust d’un record”, 
d’Albert Casanovas. 

Un qüestionari que fa història

ELS MÉS PETITS VAN TENIR
LLIBRES I ROSES DE REGAL,
A MÉS D’ESPECTACLE DE TITELLES. 
EL CASTELL VA ACOLLIR UNA OBRA 
DE TEATRE I LA PROJECCIÓ 
DE L’ÒPERA “OTEL·LO”
 
    

Un dels actes més rellevants del programa de Sant 
Jordi va ser la presentació del llibre “Un qüestionari 
de Francisco de Zamora”, un treball que recull el 
contingut d’una enquesta remesa pel magistrat 
il·lustrat Francisco de Zamora a la Selva a finals del 
segle XVIII, on s’hi detallen aspectes històrics, 
geogràfics, polítics i culturals de la societat selva-
tana d’aquella època. 

El llibre es va gestar a partir de la troballa del docu-
ment original en uns antiquaris de Vilafranca del 
Penedès. L’autor del descobriment va ser l’igualadí 
Domingo Fabregat, que ha recollit en un volum tot 
el que es desprèn del qüestionari. S’hi explica, per 
exemple, com es dansa el Ball de la Mort, com és la 
feina dels ollers o com funciona el mercat d’expor-
tació de seda. 

Fabregat va comptar amb l’ajuda de la també 
igualadina Encarna Navarro, que va supervisar el 
contingut del llibre i va donar un cop de mà amb el 
procés de recerca i documentació. 

Francisco de Zamora va enviar qüestionaris amb el 
mateix contingut a pobles i ciutats de tot Catalun-
ya per tal de conèixer les seves realitats. La gran 
majoria dels originals es troben a la Biblioteca del 
Palau Reial de Madrid. Una de les poques excep-
cions és el de la Selva, que Fabregat ha volgut cedir 
a l’arxiu municipal per tal que pugui ser consultat.

CULTURA
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LA DEIXALLERIA,
MÉS EFICIENT

Dins del conjunt de millores que 
l'àrea de Medi Ambient està 
implementant a la deixalleria 
municipal de cara optimitzar-ne 
el servei, l'equipament es troba en 
fase de desenvolupament d'un 
nou sistema de control d'accés 
que ha de permetre fer un pas 
endavant en l'atenció als veïns i 
veïnes de la Selva. 
  
Els nous equips, que es troben en 
fase de proves, destaquen sobre-
tot per un nou sistema intel·ligent 
de control d'accés, de manera 
que un equip de lectura automàti-
ca de matrícules identificarà el 
vehicle abans de permetre-li 
l'accés al recinte. Això permetrà 
fer un cribratge instantani entre 
els vehicles censats a la Selva o no 
i també entre els que corresponen 
a particulars o bé a professionals 
o empreses, donat que en cada 
cas cal tractar la utilització del 
servei la deixalleria de forma 
diferenciada. 

Aquest sistema vol facilitar la 
tasca dels treballadors munici-
pals que s'encarreguen de la 

MEDI
AMBIENT

La borsa de terres s'obre a tota la comarca
La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament ha signat 
un conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Baix Camp mitjançant el qual el 
consistori integra el seu servei de borsa de terres al 
programa comarcal del Banc de Terres. 

La iniciativa, implantada al municipi des del passat 
2016, fa de mediadora entre propietaris de finques 
en desús i persones que busquen ampliar la seva 
explotació o crear un nou projecte agrari i el nou 
acord amb el Banc de Terres del Baix Camp 
permetrà ampliar els recursos i obrir la iniciativa en 
l'àmbit de tota la comarca. D'aquesta manera, un 
tècnic del Consell Comarcal atendrà les peticions i 
dubtes que qualsevol propietari de terreny rústec 
pugui tenir, farà de mediador i traslladarà perso-
nalment els detalls de l'experiència tant a propie-
taris com a demandants. 

La Selva va ser un dels primers municipis de Cata-
lunya en apostar per la iniciativa de la borsa de 
terres i amb l'acord de col·laboració amb el Banc 
de Terres Comarcal es fa un pas endavant a l'hora 
de frenar la pèrdua de superfície agrària al munici-
pi i en la promoció del relleu agrari. Per tal de ser 
atès cal demanar cita a través de l'Ajuntament.

L'EQUIPAMENT COMPTA
AMB UN NOU SISTEMA
D'ACCÉS AUTOMÀTIC 
EN FASE DE PROVES 
QUE PERMETRÀ FER 
UN CRIBRATGE 
DELS VEHICLES 
QUE UTILITZEN 
EL SERVEI

gestió del servei i evitar així un 
possible mal ús. 

L'equipament de la deixalleria és 
un dels que es considera més 
importants dins de la cadena de 
recollida selectiva d'escombra-
ries, donat que permet seleccio-
nar i donar un tractament especí-
fic a tots aquells elements que no 
poden destriar-se dins de la reco-
llida en els contenidors del nucli 
urbà i que sovint poder ser més 
perillosos per al medi ambient. 
Així, elements i objectes elèctrics o 
electrònics, mobles o volumino-
sos, restes de pintures, olis, 
cartrons  de gran format o en 
grans quantitats i restes d'ende-
rrocs o de poda, cal portar-los a la 
deixalleria i no es poden deixar en 
els contenidors soterrats. 

El nou sistema de control s'espera 
que es posi en funcionament al 
llarg d'aquest estiu i no modifi-
carà ni el servei ni l'atenció que 
ofereix fins ara l'equipamernt. 
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LA MOSTRA
HA REPASSAT
LA VIDA 
DE LA SELVA 
REPUBLICANA
AMB FOTOGRAFIES 
DE L’ARXIU 
MURGADAS
 I TEXTOS 
DEL CRONISTA 
QUIM MASDEU

Coincidint amb el 90è aniversari 
de la proclamació de la Segona 
República, el Castell ha acollit 
aquesta primavera una mostra on 
s’han recopilat els fets més relle-
vants que es van viure a la Selva 
des del 14 d’abril de 1931 fins a 
l’esclat de la Guerra Civil. 

L’exposició acosta la vida a la 
Selva republicana des del prisma 
polític, social i cultural, amb diver-
ses fotografies de l’arxiu familiar 
Murgadas que ressenyen 
moments clau d’aquests cinc 
anys i textos del cronista local 
Quim Masdeu, a qui es va enca-
rregar el projecte. Per tal de com-
plementar el què s’explica a 
l’exposició, també s’ha editat un 
llibret que resumeix tot el que 
s’explica als plafons informatius.
El treball repassa al detall pràcti-
cament des del moment en el 
qual l’acabat d’escollir alcalde 
Josep Puig i Pons sortia davant la 
gernació present a la plaça de 
Major parlant de “llibertat, justícia i 
seny”, passant per la visita de 
Macià a la vila o com es van viure 
els fets del 6 d’octubre de 1934. 

CULTURA

LA SELVA MUNICIPAL

 
PERIODISME
JOVE I DE QUALITAT
La cinquena edició dels premis de 
Periodisme Jove Joan Marc Salvat, 
ajornada per la pandèmia el 2020, 
ha reconegut la tasca dels joves 
comunicadors del territori i ho ha 
fet en un acte on s’ha tornat a 
defensar la necessitat del bon 
periodisme i de l’empenta dels 
joves professionals. Per aquesta 
cinquena edició, a més, es va 
convocar el premi Xavier Joanpe-
re Olivé de temàtica social, en 
memòria de l’activista vilapla-
nenc.  

En aquesta ocasió els guardons 
van tenir un fort component 
femení. La fotògrafa Anna López, 
coneguda com Anna Lofi, va rebre 
el primer premi, valorat en 900 
euros, per la mostra “Llàgrimes de 
sirena”. La reusenca ha mostrat el 
seu compromís amb el món del 
fotoperiodisme i ha defensat la 
seva vigència tot i la globalització 
informativa actual. El segon premi, 
valorat en 700 euros, va ser 
ex-aequo per Neus Bertola, per un 
conjunt de peces pròpies emeses 
a Canal Reus, i per Ariadna Martí-
nez, Irene Margalef i Alba Cartan-

Les limitacions marquen
la Setmana Santa
Les celebracions de Setmana Santa d’aquest 2021 
han tornat a estar marcades per la pandèmia i, 
malgrat que enguany el confinament no ha impe-
dit celebrar alguns actes públics amb limitacions 
d’aforament, sí que ha estat impossible convocar 
els actes més multitudinaris i les processons. 
Des de la Confraria de la Sang es va optar per 
alternar la via presencial i la telemàtica, a través 
dels mitjans de comunicació locals. La primera es 
va basar en una doble exposició al Castell i prop de 
mig miler de persones van poder contemplar 
novament les figures dels passos restaurades 
entre l’any passat i enguany, així com un recull 
amb algunes de les fotografies més representati-
ves de diverses etapes signades per Josep Maria 
Tost, Josep Sendra, Jordi Oliva o Jordi Aguadé.
Els actes litúrgics es van centrar a l’església parro-

Quim Masdeu va explicar el 
contingut de la mostra amb una 
conferència on es va posar 
context al moviment que va 
portar a la proclamació de la 

quial, amb un Via Crucis el Diumenge de Rams i 
l’Hora Sexta de Divendres Sant. Canal Camp va 
oferir íntegrament el Via Crucis, així com La Passió 
de 2018, entre altres programes; mentre que Ràdio 
la Selva va emetre recreacions sonores del Via 
Crucis del Calvari i de la processó del Sant Enterra-
ment en els horaris tradicionals per tal de permetre 
seguir-les des dels balcons pels músics i cantors 
que s’hi van voler afegir. 

COMUNICACIÓ

EL CINQUÈ PREMI
JOAN MARC SALVAT
VA TENIR UN FORT
COMPONENT FEMENÍ, 
TANT PER  LES TEMÀTIQUES
COM PER LES GUARDONADES 

yà amb “L’alternativa”, un espai de 
LANOVA Ràdio. 

Raquel Fabregat i Ariadna Cortie-
lla, autores del reportatge audio-
visual “Mirades al futur” enregis-
trat a l’Índia, van ser guardonades 
amb el primer premi Xavier 
Joanpere Olivé, valorat en 900 
euros. 

El selvatà Andreu Rauet, conduc-
tor del programa “Fot-li esports!”, 
de LANOVA Ràdio, va guanyar el 
premi Òmnium Cultural Baix 
Camp dirigit a alumnes de Perio-
disme o Comunicació. Finalment, 
Berta Treig va rebre el reconeixe-
ment per la seva trajectòria i 
projecció de futur. 
 

República tant en l’àmbit estatal, 
el nacional com el selvatà. Un 
moviment que, segons ha afirmat 
Masdeu, va despertar moltes 
esperances entre la població pel 
projecte de democratització i 
modernització que defensava, 
però que alhora va portar a un 
període convuls i d’enorme com-
plexitat des d’un punt de vista 
històric. 

La periodista reusenca Coia 
Ballesté, presidenta del Col·legi de 
Periodistes a Tarragona, va apa-
drinar la cinquena edició dels 
premis en una cerimònia conduï-
da pel locutor de Ràdio la Selva 
Toni Mateos. Com és habitual, 
l’acte va comptar amb una petita 
actuació musical, en aquest cas a 
càrrec dels reusencs Paula Fitzz i 
Borys Beats. 

Poemes convertits en solidaritat
El punt d’atenció local de Creu Roja ha editat 
“Paraules de poetes”, un disc amb una selecció de 
les poesies més destacades de les més de cent 
cinquanta que l’actor i rapsode selvatà Josep 
Maria Puig i Baiget va enregistrar i compartir l’any 
passat durant els mesos més durs del confina-
ment per la pandèmia. 

Es tracta d’una trentena de talls d’autors clàssics i 
contemporanis que volen convertir-se en un 
record de la crisi sanitària de la Covid-19 i en un 
reclam per la solidaritat, donat que els diners que 
es recaptin amb les donacions aconseguides per 
“Paraules de poetes” es destinaran a ajudar a les 
famílies més vulnerables del municipi. 

A més de Puig i Baiget, el projecte ha comptat amb 
la col·laboració de tots els autors que han cedit els 

drets per enregistrar les seves poesies, així com del 
dissenyador Manolo Martínez, autor de la portada, 
a més de Ràdio la Selva, Canal Camp i l’Ajunta-
ment de la Selva. 

09 | MAIG’21



18 19LA SELVA MUNICIPAL

            Ens trobem a l’equador del mandat. Han passat 2 anys 
des de les últimes eleccions municipals en les quals la CUP 
vam obtenir representació a l’Ajuntament. Arribats en 
aquest punt, toca fer balanç de la feina feta. 

Fiscalitzar i controlar l’acció de govern és una de les feines 
de l’oposició. L’altra, tant o més important, és la del treball 
conjunt, per consensuar propostes que es puguin dur a 
terme. 

Un cop comença el mandat, ens adonem, com ja hem dit 
varies vegades, que mai abans ningú s’havia dedicat a fer 
oposició. Obtenir la documentació per fer el seguiment de 
l’acció de govern, rebre les convocatòries de les reunions 
amb prou antelació i amb els informes dels temes a tractar, 
fer esmenes de les mocions per arribar a algun acord un 
cop presentades al ple, són alguns dels exemples del que no 
s’havia fet mai. Després de molts mesos, comencem a veure 
una lleugera millora en aquests aspectes, que bàsicament, 
giren al voltant de la transparència, imprescindible en un 
ajuntament. 

Pel que fa a la tasca de treballar conjuntament amb el 
govern per arribar a consensos, encara ha sigut pitjor. Fent 
balanç d’aquests dos anys, veiem com les xifres són clares. 
 
Hem presentat 15 mocions, de les quals només se n’ha 
aprovat 1. La resta totes en contra, i massa sovint sense 
saber-ne ni el perquè. Les mocions presentades han sigut 
ben diverses, i totes elles encaminades a crear debat i a tirar 
endavant accions per millorar aspectes de la Selva com ara 
realitzar un pla d’acció municipal per traçar les línies 
d’actuació del govern, estudiar el model de gestió de la 
residència, repensar el model dels mitjans de comunicació 
locals, adoptar mesures de control enfront als abocaments 
a la riera, rebuig als parcs solars en sòl agrícola, actuacions 
concretes per garantir la perspectiva de gènere al municipi, 
etc. 
 
15 propostes rebutjades, fet que evidencia la manca 
d’interès per consensuar absolutament res. Destaquem que 
algunes d’elles apareixien en sentits similars als programes 
electorals dels partits del govern. 

Per altra banda, també hem instat a l’ajuntament a crear 
una comissió per treballar conjuntament en l’elaboració del 
POUM, que marcarà el futur de la Selva. Evidentment la 
resposta ha tornat a ser negativa, i per tant, el govern, un 
govern que es creu per sobre de tot i de tothom, farà i 
desfarà a la seva manera, i la resta, ben callats. I quan ens 
referim a la resta no ho diem només per la resta de 
regidores a la oposició, sinó a tota la ciutadania que 
aquestes representen. 

Del descrèdit i menys teniment rebut per part del govern no 
cal parlar-ne gaire, tothom actua com pot, com sap, o com 
no li queda més remei. 

Tot i això, de propostes i ganes de treballar no ens en falten, 
i per tant, seguirem fent la feina que estem convençudes 
que hem de fer. 

Pel que fa a l’acció de govern? Segurament en aquesta 
mateixa revista ens vendran a tot color que tot s’ha fet 
meravellosament bé. Sí, s’ha gestionat una pandèmia, i no li 
traiem importància. S’han seguit les mesures que han anat 
arribant de la Generalitat, i com no, marca de la casa, s’han 
obviat les propostes que els hem anat fent arribar. Amb tot, 
bona part de la feina feta s’ha dut a terme gràcies a la 
responsabilitat de la ciutadania. 

Ara bé, que no s’utilitzi la pandèmia de la COVID19 com 
excusa que impedeix treballar i millorar el nostre dia a dia 
com a poble. Ja no ens ho empassem. 

Arreglar els accessos als carrers o millorar les infraestructu-
res està molt bé, però que no s’oblidin de les persones, que 
tant ocupen els seus mítings electorals. S’ha consultat als 
comerços i a les veïnes directament afectades de l’impacte 
del pla de mobilitat? S’han preocupat per la pagesia que 
veu com una vegada més els toca el rebre permetent la 
possible instal·lació de parcs fotovoltaics a les finques 
agrícoles? Per què no es convoca el Consell de Participació 
d’Agricultura per parlar-ne? 

Es dinamitzarà i cohesionarà el teixit associatiu del poble? 
Com es gestiona un casal d’entitats del casc antic, on hi ha 
de tot menys les entitats del poble? Quan tornarem a tenir 
els pressupostos participatius? Què hi ha previst fer amb les 
instal·lacions de l’Aula de Natura? Quan tindrem el 
Reglament de Participació? 

De feina per fer n’hi ha molta, i des de la CUP seguirem fent 
oposició, una tasca imprescindible en un ajuntament on el 
govern actua aliè a la realitat que es viu fora dels seus 
despatxos. 

GRUP MUNICIPAL
CUP - AMUNT

Ja fa més de 25 anys que Esquerra Republi-
cana de Catalunya està present a l’Ajunta-
ment de la Selva, i d’aquests vint-i-cinc anys, 
ja en portem més de deu al govern munici-
pal. En tot aquest temps, l’opció republicana, 
independentista, i d’esquerres, s’ha consoli-
dat a nivell local.   

El temps ens ha aportat experiència i 
coneixement pràctic de la gestió municipal, i 
això es tradueix directament en una millora 
molt significativa de les capacitats per 
governar, tant individuals com de grup. 

Les persones d’Esquerra Republicana hem 
estat, estem, i seguirem estant, preparades i 
decidides a assumir les responsabilitats que 
calguin en cada moment, amb el ferm 
compromís de treballar per la Selva des de 
l’honestedat i l’eficàcia. 
  
L’aposta de la gent d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a la Selva sempre ha estat la 
de voler estar presents a primera línia. Hem 
prioritzat en tot moment el que hem cregut 
millor pel nostre poble, i ho hem fet sense 
doblegar-nos a pressions externes, mante-
nint sempre la nostra manera de fer per 
damunt de càlculs electorals. Primer la gent, 
sempre al costat de la gent.  
Ara, quan encara vivim temps de pandèmia, 
volem incidir i posar l’accent en una àrea de 
govern que gestionem des del juny de l’any 
2011, l’àrea de Cultura. La feina feta durant 
tots aquest anys ens fa sentir bé. 
 
És de la mà de la cultura que anem, poc a 
poc, guanyant terreny a la Covid-19. Tant 
l’Hort d’Iglésies com el Castell del Paborde 
han estat alguns dels escenaris d’aquesta 
recuperació lenta i segura del món de la 
cultura, un món gran i divers.  

L’èxit de Sant Jordi ens omple d’optimisme 
per mirar cap un futur de recuperació de les 
nostres festes i tradicions. Malgrat tot, hem 
de ser conscients que la situació d’excepcio-
nalitat continua; les limitacions són moltes, i 
la normalitat, sencera i plena, encara ens 
sembla una mica lluny. Però això no ens 
frena, des de l’Ajuntament seguim apostant 
per la cultura en el seu concepte més ampli; 
com a referent per un bon govern, i com a 
espai de trobada, participació i convivència, 
que ens ajuda a créixer personal i col·lecti-
vament en els valors de la tolerància, la 
llibertat i la justícia social. 

Enric, Laura i Jordi
Seguim! 

GRUP MUNICIPAL
ERC - AM

Ara toca avançar 

Com diu sempre l’alcalde, Pep Masdeu, som un 
sol poble. Un poble viu, dinàmic, orgullós de la 
seva identitat i de la seva raó de ser. Un poble que 
ja s’acosta als 6.000 habitants i que s’ha construït 
des de baix, amb l’esforç constant i diari dels 
selvatans i selvatans. 
 
Durant aquests darrers 14 mesos hem patit una 
commoció duríssima rebent de ple els efectes de 
la pandèmia del COVID. A tots aquells que ens han 
deixat tan sols els podem dir que els portarem 
sempre en el record i en la realitat que construi-
rem junts. Sempre tindreu el nostre escalf i l’agraï-
ment per tot el que heu fet per fer avançar la 
Selva. 

Bé, ara hem de mirar al futur. Amb il·lusió, amb 
confiança. Posant bases sòlides per garantir una 
realitat millor. Per això l’Ajuntament ha impulsat 
aquesta campanya, “pensem la Selva del futur”, 
que pretén que tots siguem protagonistes de la 
nostra història. 
 
Des del grup socialista fem una crida a tothom a 
participar-hi. Permeteu-nos que fem una crida 
especial al jovent del nostre poble. El futur és 
vostre. Estem convençuts que sabreu enriquir el 
projecte comú amb les vostres aportacions i la 
vostra energia creativa. Gràcies, per endavant, pel 
vostre compromís.  
 
L’alcalde ens demana ara un esforç en la recons-
trucció econòmica i social després de la pandè-
mia. Tenim la seguretat que respondreu a la crida 
i que continuareu sent capaços de fer-ho perquè 
els potencials que té la Selva per desenvolupar 
són enormes. Penseu que a la Selva, un municipi 
demogràficament petit, tenim més de 200 
empreses entre les quals cinc de les més potents, 
pel que fa al seu volum de facturació, del conjunt 
del Camp de Tarragona. No tothom seria capaç 
d’aconseguir-ho i de tractar de tu a tu a les gran 
ciutats i els grans nuclis de població de la nostra 
demarcació. 
 
Què tenim per endavant? Molta feina però, sobre-
tot, la necessitat de creure’ns-ho. Creure en les 
nostres possibilitats i en els nostres potencials. I és 
per això que amb tota la convicció us emplacem 
a participar en aquesta campanya que té com a 
principal objectiu assolir els grans punts de 
consens i d’acord que el poble necessita per 
guanyar el repte del futur immediat després del 
COVID. Tots els que estem aquí podem servir a la 
Selva, cadascú des de la seva responsabilitat. 
Tots, estiguem al Govern o a l’oposició, a la casa 
de la vila o a peu de carrer. A tots sense excepció 
ens correspon donar resposta i satisfacció a les 
necessitats reals dels veïns del nostre poble, que 
són moltes després d’aquests mesos tan difícils. 
 
Per la nostra part, reafirmem que la predisposició 
dels regidors i regidores que conformem el grup 
socialista és absoluta perquè el nostre compro-
mís amb la Selva és total. 
    
Grup municipal socialista
de la Selva del Camp   

GRUP MUNICIPAL
PSC - JPS - CP 

Certament la gestió del govern municipal a 
la Selva està desencantada i sense objec-
tius clars ni projectes de futur, ni de present.
S’ha vist en el dia a dia de la gestió de la 
pandèmia, on la manca d’iniciatives i de 
projecte per a afrontar la crisi actual ha 
brillat per la seva absència. El nostre grup 
municipal, ja fa un any, va proposar un pla 
de recuperació, un pacte local per a ajudar 
a combatre la crisi, i després de moltes 
excuses encara esperem que l’equip de 
govern estudiï seriosament alguna de les 
mesures proposades, malgrat que va tenir 
l’aprovació del plenari de l’Ajuntament. A 
diferència d’altres pobles del nostre entorn 
que sí que han sabut oferir a les famílies, als 
treballadors i a les empreses tot un ventall 
de possibilitats i ajudes. Fins i tot, la crisi ha 
estat l’excusa perfecta per eludir responsa-
bilitats urgents que hauria de liderar l’Ajun-
tament: com ara el problema de l’habitat-
ge, tant el social com el destinat a gent 
jove; com ara implementar mesures de 
reactivació econòmica, de protecció 
mediambiental i de sostenibilitat; o el 
suport decidit a la pagesia o la millora de la 
qualitat de la gestió dels serveis municipals.

Ara, es volen canalitzar tots els recursos a 
l’ampliació de la Residència, sense efectuar 
prèviament cap estudi sobre els nous 
models d’atenció a la gent gran que ja 
s’estan aplicant a altres lloc, seguint les 
recomanacions d’experts internacionals. 
Tots volem que la Residència funcioni de la 
millor manera, i també desitjaríem que 
s’augmentessin les places públiques de la 
Residència el Vilar però que paral·lelament 
es donés un impuls important al servei 
d’atenció als domicilis a tota la gent gran 
que viu sola i mancada d’autonomia 
suficient. 

Cal oferir un servei de qualitat a les perso-
nes i si pot ser des de casa seva millor, que 
no els hi calgui deixar els seus records, el 
seu carrer i els seus veïns. Que puguin 
envellir en l’entorn que els és més familiar i 
així aconseguir una qualitat de vida més 
alta. 

Sabem que estem picant ferro fred, perquè 
l’últim que pensen fer és acceptar cap de 
les propostes que fem des de l’oposició, 
com podem veure en cada Ple, encara que 
estiguem carregats de raó i serveixin per 
millorar el bé comú de totes les selvatanes i 
selvatans. 

GRUP MUNICIPAL
JUNTS

Nova secció
d’ofertes
comercials 
a l’APP municipal
L’aplicació per a telèfons mòbils de l’Ajuntament 
de la Selva incorpora des de finals de 2020 una 
nova secció d’ofertes i promocions dirigida als 
comerços del municipi. El nou espai es troba dins 
de l’apartat “Fem poble: comerç i molt més”, està 
pensat per als establiments comercials selvatans i 
permet que durant un termini d’un mes es donin a 
conèixer ofertes destacades a tots els usuaris de 
l’APP municipal. 

Els negocis locals que disposin de promocions per 
difondre, poden dirigir la informació i una imatge 
identificativa a les adreces de correu comunica-
cio@laselvadelcamp.cat o bé premsa@laselva-
delcamp.cat. 

La publicació de les ofertes és totalment gratuïta i 
es troba vinculada a les fitxes que es van posar en 
marxa també l’any passat durant el confinament 
dins de la mateixa APP amb els telèfons de contac-
te, horaris i la ubicació dels comerços selvatans.
L’aplicació de l’Ajuntament de la Selva es troba 
disponible tant al Play Store (Android) com a 
l’Apple Store (iOS) i ofereix des de dades meteo-
rològiques del poble en temps real, telèfons 
d’interès o informació actualitzada a nivell munici-
pal. 

comunicacio@laselvadelcamp.cat 
premsa@laselvadelcamp.cat
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“Anar plegats és un inici,
mantenir-nos plegats és un progrés, 
treballar plegats ens farà triomfar”
               Henry Ford


