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Organitzada per la Xarxa Sud 

(Xarxa ambiental dels territoris del sud de Catalunya) 



Motivació de la festa 

Torna la FESTA PEL TERRITORI. La confiança en què la informació i difusió de les 

problemàtiques ambientals com eines per a la conscienciació social,  el compromís 

amb l’entorn i l’èxit de l’edició anterior han encoratjat la XARXA-SUD a organitzar 

una segona jornada.  

És ben conegut de tothom l’ús i l’abús que fem de la natura en general i de l’entorn 

més proper en particular. La mala gestió del sòl, la discontinuïtat del paisatge, els 

abocadors incontrolats, els vessaments de productes tòxics al mar, rius, barrancs i 

rieres, la construcció d’urbanitzacions i polígons industrials disseminats i en molts 

casos innecessaris, la creació de parcs temàtics desproporcionats niu d’activitats de 

dubtosa bona intencionalitat, les proliferacions de pedreres, parcs eòlics o torres 

d’alta tensió a les carenes de les serralades, la contaminació de l’aire, el perill de les 

nuclears, la mala gestió dels aqüífers amb la constant amenaça de transvasament de 

les aigües de l’Ebre, la contaminació del aqüífers o la gestió interessada de l’aigua... 

Són moltes de les agressions que pateix el nostre país que hipotequen el benestar 

sostenible de les futures generacions i augmenten les desigualtats actuals en el 

territori. Les terres anomenades del sud, concentra la majoria d’aquestes agressions, 

fins al punt de ser reconeguda com l’abocador de Catalunya. 

Sense voler pecar de catastrofistes ni de contraris al progrés, però moguts pel 

convenciment de què el canvi de model de progrés és possible, molta gent es 

mobilitza. Des d’aquesta òptica, ja fa anys, un conjunt d’entitats i associacions 

formades per veïns i veïnes, lluny d’interessos econòmics, polítics o de 

personalismes i conscients de l’alt deteriorament que pateix el nostre país, hem anat 

organitzant-nos per tal de plantar cara a un model d’expansió decidit des de les 

voluntats vinculades a l’especulació i grans empreses que imposen decisions sense 

comptar o consensuar amb el territori, i menystenint la idea de desenvolupament que 

aquest desitja i al qual tenim dret.  

Fruit de les lluites que aquestes associacions i entitats han dut a terme s’han 

aconseguit èxits, tant pel que fa a aturar actuacions molt agressives, com de fer-les 

visibles i influir en la conscienciació de la població sobre el valor del nostre paisatge i 



el respecte per la nostra fauna. Tot plegat una inversió de futur que gaudiran les 

properes generacions.  

Convençuts que la solidaritat és la millor eina per aconseguir canvis, el març de 

2013, va néixer XARXA SUD. Apareix amb objectius molt ambiciosos que passen per 

la voluntat de què les organitzacions existents, algunes molt petites i locals, es 

coneguin i es donin a conèixer, que es difonguin les problemàtiques i les actuacions 

de totes i es promogui la col·laboració entre elles, de manera desinteressada i en les 

mesures que cadascuna consideri més al seu abast i més propera al seu tarannà.  El 

que es pretén és:   

• Organitzar i difondre actes divulgatius, reivindicatius i festius amb la intenció 

de donar-nos a conèixer.  

• Difondre problemes ambientals amb poc o gens de ressò mediàtic.   

• Presentar al·legacions, i/o contenciosos de manera conjunta.  

• Difondre l’estat de les problemàtiques i els èxits obtinguts.   

• Organitzar i difondre activitats formatives i lúdiques de caràcter ambiental com 

sortides, publicacions, tallers...   

• Organitzar i difondre actes reivindicatius com xerrades, taules rodones, festes, 

manifestacions, concentracions...   

• Inventar maneres d’autofinançament més enllà de les quotes de les entitats 

que les tinguin. (fires, sortides, sortejos, concerts, paradetes de venda 

d’autoproducció o donacions...).  

• Elaborar projectes de millora del territori. 

 

Aquest any la festa girarà sobre una única temàtica . L’AIGUA. 

Reflexionarem sobre l’increment de la contaminació al planeta, el consum 

desmesurat, desigual i moltes vegades mal gestionat del recurs i de com tot plegat 

afavoreix l’augment de l’efecte hivernacle i el canvi climàtic, i comporta la pèrdua de 

la biodiversitat, del sòl útil i la disminució de l’aigua dolça. Malauradament, fa anys 



que les terres del sud també són un bon exemple d’una lluita que apareix de manera 

intermitentment al voltant de l’Ebre, i per aquest motiu, serà un dels eixos de la festa.    

La bona disposició tant de l’Ajuntament de la Selva del Camp  com d’entitats del 

municipi, han permès comptar amb infraestructures excel·lents i la implicació de tot el 

poble i per aquest motiu torna a ser la seu de la festa. 

La jornada comptarà amb:  

• Actes lúdics i culturals al Parc de l’Hort d’Iglésies, com actuacions de colles 

castelleres, gegants, diables, concerts i tallers per la canalla. 

• Ponències, projeccions i taules rodones. 

• Una fira de les entitats participants. 

• Servei de bar i menjars.  

 

Hort d’Iglesies, La Selva del Camp (fotografia Aniol Poblet) 



Ponències 

Festa pel Territori, 7 de maig de 2016 a La Selva del Camp 

 

10.00 h  

• Presentació de la jornada, a càrrec d’un representant de l’Ajuntament de La Selva 
del Camp i representació de Xarxa – Sud, amb presència de representants de la 
resta d’entitats i plataformes de la xarxa  

 

• Presentació de la iniciativa “Borsa de Terres” (Unió de Pagesos) 

10.30h  

• Història natural de l’aigua i els climes (Josep Vallverdú) 

11.30h  

• Contaminació en el pantà de Flix  (Marta Pujadas i Joan Martínez Alier) 

13h  

• Història de la Defensa de l’Ebre (Joan Ribas i Paco Inglada) 

16h 

• Biodiversitat dels rius i rieres del Camp (Jesús Ortiz, Associació CEN)  

17.15h 

• Actualitat en la Defensa de l’Ebre (Susana Abella de la PDE) 

18.30h 

• El futur complicat del delta de l'Ebre davant el canvi climatic i el pla hidrològic 
(Carles Ibáñez) 

19.45h 

• Cabals ecològics del riu Siurana (Jordi Aixalà) 



 

 

 

Actuacions i activitats: 
Festa pel Territori, 7 de maig de 2016 a La Selva del Camp 

 

10.30 a 13h  Taller Escola de Naturalistes del GEPEC 

10.30h      Batucada Engrescats de Tarragona (per confirmar) 

12.00h     Èlia Bastida, Joan Chamorro, Andrea Motis i Carla Motis 

13.30h      Fito Luri  

14.15h      Nano Galderic i Grallers  

16.00h      Cercavila de gegants de La Selva del Camp i Gegants de Riudoms  

16.30h      Castellers d’Alcover 

17.00h      Laia Masdeu & Georgy Olshanetsky 

17.30h      Ball de Gitanes de La Selva del Camp 

18h          Llunàtics 

19h           Veus de la Terra 

20h           Joan Reig & Sergi Esteve 

21h           Colla de Diables i el Diabló de La Selva del Camp 

22h           The Seventies 

23.30h       Apalanke 

 

 



Membres de xarxa sud: 
• Alveolus 

• Aturem Bcn World 

• Cooperativa El Brot 

• DEFENTERRA  

• DELTERPA  

• GEPEC-Ecologistes de Catalunya 

• GEVEN 

• La Canonja 3 - Poble, paisatge i sostenibilitat 

• Plataforma Cel Net 

• Plataforma de l’Aleixar 

• Plataforma del Camp, en defensa de la terra i del territori 

• Plataforma Martí Verd 

• Plataforma No a la MAT Almoster 

• Plataforma del Priorat 

• Plataforma Salvem la Platja Llarga 

 

Altres entitats que col·laboren en l’organització: 

• Unió de Pagesos de les comarques de Tarragona 

• Joves d’Esquerra Verda 

• CUP Camp 

 
 
 



Entitats i persones col·laboradores:    
 

Susana Abella (Plataforma en Defensa de l’Ebre) 

Jordi Aixalà 

Amics d’un altre tomb, si us plau!  

Associació CEN 

Batucada Engrescats de Tarragona  

Ca Rosset- fruits autèntics i autòctons  

Castellers d’Alcover 

Celler Burgos Porta (Poboleda)  

Cellers de Scala Dei (Escaladei)  

Club Excursionista Arítjol  

Col·lectiu 25 d’Abril de La Selva del Camp  

Colla Gegantera de Riudoms 

Colla Gegantera de La Selva del Camp.  

Cooperativa de La Selva del Camp (Cooselva)  

Cooperativa L’Avellanera (Infrusec)  

Diables de La Selva del Camp  

Enginyers Sense Fronteres  

Ecologistes en Acció  

Escola de Música de La Selva del Camp 

Grallers del Ball de Diables de La Selva del Camp  

Grup de Dones de La Selva del Camp 

Horticultura Germans Crusells  

Carlos Ibáñez 

IMAC Reus 

Paco Inglada  

Justícia i Pau de La Selva del Camp  

La Conreria d’Scala Dei  

La Defensa Agrària de La Selva del Camp 

Joan Martínez Alier 

Nano Galderic de La Selva del Camp (Patró dels pagesos catalans)  

Orto Vins 

Plataforma Aigua es Vida  



Plataforma en Defensa de l’Ebre  

Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia (Castor)  

Procés Constituent 

Marta Pujadas 

Joan Ribas 

Robert Holt 

Selvateck 

Sindicat d’Estudiants de l’Institut Joan Puig i Ferreter de La Selva del Camp 

Slow Food Priorat  

Som Energia 

Som lo que Sembrem  

Tomàs Bernaus 

Unió Corporativa Alimentària  

Josep Vallverdú 

Vermuts Miró  

Vinícola del Priorat, SCCL  

Xarxa de Sobirania Energètica  

 



Músics col·laboradors: 
                                

 

 

 

 

 

 

Èlia Bastida, Joan Chamorro, 

Andrea Motis i Carla Motis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laia Masdeu (veu i 

violí) i Georgy 

Olshanetsky (guitarra)  

 

 



 

Fito Luri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Joan Reig & Sergi Esteve    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

The Seventies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coral Veus de la Terra 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apalanke 

 

 

 

Llunàtics 

 

 



 

 

 

 

               Amb el suport: 
 


