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Torna la Festa pel Territori! 

Ens tornem a trobar! S’apropa la 4a Festa pel 

Territori, que aquest any se celebrarà el dissabte dia 5 

de maig, de les 10 del matí fins a les tantes de la nit. 

A les entitats que formem Xara Sud, aquesta Festa 

ens sembla una bona oportunitat d’informar i parlar de 

les problemàtiques ambientals a les comarques del 

sud, en un ambient lúdic, i per això la tornem a fer. 

La bona disposició tant de l’Ajuntament de la Selva 

del Camp com de diferents 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. 

Aquest any el tema de la festa serà la TERRA. La 

terra com a patrimoni de tots, la terra com a lloc de 

treball, com a lloc per viure, com a recurs per aprofitar 

de forma sostenible – o per explotar més o menys 

descaradament. Les ponències al mas d’Iglèsies 

tractaran alguns d’aquests aspectes. 

I, com sempre, un gran agraïment a totes les 

persones que col·laboren de forma desinteressada 

per fer que la Festa pel Territori sigui tot un èxit. 

La jornada comptarà amb:  

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

festius, concerts i tallers per la canalla. 

• Ponències sobre qüestions relacionades amb el territori i el tema TERRA. 

• Una fira de les entitats participants. 

• Servei de bar i menjars.  
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I, com l’any passat, pel mòdic preu de 10 
“patrona” de la Festa pel Territori:

A més de ser la samarreta més 
de la Festa! 

 

Actualitat: 

  @galderica 

 @festapelterritori 

#festapelterritori18 #galderica 

https://festapelterritori.wordpress.com/

Festa pel Territori, 5 de maig de 2018 a la Selva del Camp 

pel mòdic preu de 10 €, podreu adquirir la samarreta de la 
“patrona” de la Festa pel Territori: 

 

A més de ser la samarreta més chic de les comarques del sud, ajuda a 

 

https://festapelterritori.wordpress.com/  

4

eu adquirir la samarreta de la Galderica, la 

de les comarques del sud, ajuda a cobrir les despeses 
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Què és Xarxa Sud? 

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, etc. 

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

manifestacions, concentracions, etc. 

• 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. 
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Membres de Xarxa Sud: 

• Alveolus 

• Ateneu Cultural Josep Taverna d'Alforja 

• Aturem BcnWorld 

• 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 

• Plataforma Volem lo Riu Siurana Viu 

 

Altres entitats que col·laboren en l’organització: 

• Ecologistes en Acció 

• Unió de Pagesos de les comarques de Tarragona 
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Què passa al territori? 

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 concentren 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 que 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.  
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Programa: ponències 

MATÍ   

10:30 Réflexions sur le 

vivant - La 
saviesa de la 
pagesia 

Guy Kastler, Confédération Paysanne 

Com a pagès jubilat de la regió d’Occitània, 
membre fundador de la Confederació Pagesa i 
de la Xarxa de Llavors Pageses, ens parlarà de 
la salut i el saber fer de la pagesia, remarcant les 
causes que han provocat la degeneració d’allò 
que és viu: terres , llavors, biodiversitat, aliments 
i consumidores finals. I també, de les Noves 
Tècniques de Selecció (NTB per les sigles en 
anglès) com a cara renovada dels OMG. 

11:30 Salvem lo 
Montsià 

Ferran P. Vilar, Salvem lo Montsià 

És una plataforma ciutadana que naix al centre 
dels Països Catalans per a donar a conèixer, 
sensibilitzar i trobar solucions a les greus 
agressions mediambientals que pateix el nostre 
territori, tenint com a principals eixos d'acció 
l'aturada de les extraccions d'argiles que 
l'empresa Cemex està portant a terme a la falda 
de la serra del Montsià, així com la denúncia de 
l'espoli d'oliveres monumentals i la preservació 
del patrimoni natural, històric i social que 
representen estos emblemàtics arbres i el seu 
paisatge. 

12:30 Arquitectura 
popular 

Salvador Palomar, Carrutxa 

Més enllà de l'interès etnològic com a testimoni 
de les formes de vida del passat i del seu valor 
patrimonial, els diferents tipus de construccions 
d'arquitectura popular -senyals d'antics 
aprofitaments de l'entorn - són veritables 
monuments que ens demostren la capacitat 
d'adaptació de l'espècie humana. 
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TARDA   

17:00 Capitalisme 
farfood, 
acumulació i 
precarització 

Ernest Gutiérrez, Observatori DESC 

Des de l’Observatori dels Drets Econòmics, 
Socials i Culturals, s’emmarcaran els problemes 
de drets humans relacionats amb el menjar que 
ens arriba de tots els racons del planeta: 
capitalisme, farfood, acumulació i precarització. 

18:00 Accés a la Terra Gessamí Sardà, Banc de Terres del 
consell comarcal del Baix Camp 

És una actuació prevista al Pla Estratègic de 
Desenvolupament Socioeconómic Rural 2014-
2020, arrel de l’observació d’un sever problema 
de falta de relleu agrari, envelliment, 
despoblament i mobilitat laboral obligada als 
pobles d’interior i de muntanya. Per tal d’ajudar a 
revertir aquest procés es posa en funcionament 
aquesta eina per a mobilitzar terres en desús i 
crear llocs de treball locals. D’aquesta manera es 
vol impulsar la fixació de joves i famílies als 
pobles, el manteniment del paissatge agrari, la 
producció de productes de qualitat i la 
sostenibilitat del model socioeconómic rural del 
cooperativisme agrari. 

19:00 Pedreres: Prou de 
trinxar el territori 

Matthew Barton, Defenterra 

Les extractives són un sector mal regulat, on 
abunden els abusos. Des de diverses 
organitzacions del Camp de Tarragona, 
proposem legislar aquesta activitat, aprenent de 
la situació actual i fent una llei integrada, que 
considera l'activitat en el seu conjunt, planificant 
per les seves conseqüències.  
La proposada pedrera LEMAR, prop del castell 
d’Escornalbou, i les circumstàncies que 
possiblement l'hauran evitat, són un exemple 
més de la manca de coherència i planificació 
envers aquestes activitats que deixen seqüeles 
permanents. 
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Programa: actuacions i activitats 

ACTIVITATS i TALLERS 

• Corre- vermút (organitzat per l’entitat La Plegadora, la Selva del Camp) 

• Elements festius: gegants, nans, diables... 

• Gimkana per a nens de 6 a 12 anys (GEPEC, 10:30 – 13 h, aprox.) 

• Taller de pedra seca (GEPEC, diumenge, inscripció prèvia) 

 

ACTUACIONS 

11:30: Mag Gibert (màgia, escenari annex) 

12:00: The BlackSlats (Blues, acústic) 

13:30: Mabel Flores Project (música mestissa, acústic) 

16:30: Elements festius: gegants, nans – i xocolatada! 

17:00: Actuació a càrrec de l’Escola municipal de música de la Selva del Camp (escenari 
annex) 

18:00: Reflex (cantautors, acústic) 

19:00: Susannes (cantautora rural, acústic) 

19:30: Diables infantils de la Selva del Camp 

21:00: La Soul Machine (soul) 

22:00: Hiddenfähr (heavy) 

23:00: Xiclets Mutants de Vandellós II (cru instumental) 
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Músics col·laboradors: 

Com cada any, tots els músics actuen desinteressadament. Els agraïm la seva 
col·laboració! 

The BlackSlats 

 

Blues, Tarragona 

Formado por músicos de Tarragona que a finales del 
2016 encuentran el nexo común con “The BlackSlats” 
ofreciendo un repertorio variado y que huye de los 
standards. 

Principalmente el blues, pero también el rock y hasta 
el góspel tienen su representación en unas canciones 
que centran su importancia en lo que cuentan sus 
letras y que conecten con el público a través del 
sentimiento que el género blues lleva intrínseco. 

https://www.facebook.com/theblackslats/ 

Mabel Flores Project 

 

Música mestissa, Terrassa 

Formación mestiza de Terrassa a ritmo de reggae, 
músicas del mundo, pop-rock y canción protesta. 
Ofrecen un directo cómplice e íntimo, un disparo de 
sentimiento y sinceridad, un viaje entre la alegría, el 
desconsuelo, el humor y lo cotidiano. A pesar de su 
reciente formación han hecho casi 100 conciertos 
presentando el primer trabajo en solitario de la 
cantora. En 2018 vienen con un nuevo disco bajo el 
brazo, ‘ENTRE MUJERES’, que verá la luz el próximo 
13 de marzo. 

https://www.facebook.com/mabel.flores.music/ 
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Reflex 

 

Cantautors, La Selva del Camp 

Reflex és el projecte de Salvador Parra i Pep Sans. 
Després de passar per diverses formacions a finals 
del 2013 neix Reflex, un projecte musical que sorgeix 
de la necessitat d’expressar inquietuds, sentiments i 
emocions a través de la música. Una proposta que 
pretén experimentar i viatjar a través de la música 
acústica i elèctrica mantenint el rock com a eix 
principal. Les seves influències passen per molts 
estils, des del blues, el rock dur o el “funky” fins a la 
música clàssica. El seu repertori està composat 
bàsicament per temes propis cantats en català i 
versions clàssiques del rock. La seva estètica musical 
vol apropar-se al so “vintange” de la música dels 60 i 
70 però sense renunciar a elements de la música 
actual. Cançons amb harmonies vocals i lletres 
carregades de vivències quotidianes, preguntes i 
reflexions. 

https://www.facebook.com/elsreflex/ 

Susannes 

 

Cantautora rural, Valls 

Susannes canta sobre sobirania alimentària i 
agroecologia amb la sensibilitat, dolçor i reivindicació 
del contacte amb la Terra. 

https://www.facebook.com/Susannescantautorarural/ 
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La Soul Machine 

 

Soul, Falset 

La Soul Machine és un referent del soul, el funky i el 
rhythm’n’blues a Catalunya. Són més de 15 anys 
pujant als escenaris els grans èxits de la música 
negra, un bagatge que ha permès la banda de Falset 
(el Priorat) consolidar una base musical, un groove i 
un extens repertori de clàssics als que han donat el 
seu toc personal. 

La Soul Machine ha presentat recentment “Terra 
Negra”, un treball en què han enregistrat temes propis 
en català, sense renunciar a l’estil que els ha dut fins 
on són ara. 

http://www.lasoulmachine.com/ 

Hiddenfähr 

 

Melodic thrash metal 

La banda antes se llamaba Fahrenheit. Era una banda de 

metal de los noventa, a la que pertenecía el actual 

cantante, Valentín. 

Actualmente están ofreciendo directos y entrarán en 

estudio para sacar su primer trabajo en físico “Face to 

Face” para promoverlo y buscar nuevas fechas para este 

año y 2019 

https://www.facebook.com/Hiddenf%C3%A4hr-
277579559447343/ 
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Xiclets Mutants de Vandellòs II 

 

Cru instrumental, CN Vandellòs II 

Duo radioactiu de rocanrol instrumental i enganxifós 
amb altes dosis de garatge, urani i surf primitiu. 
Contaminació sabor a maduixa en guitarra i bateria. 

https://xmvii.bandcamp.com/releases 
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Entitats i persones col·laboradores:    

Amics d’un altre tomb, si us plau!  

Ateneu CoopCamp 

Banc de Terres del Cinsell Comarcal del Baix Camp 

Ca Rosset - fruits autèntics i autòctons  

Carrutxa 

Casal Despertaferro 

Celler Burgos Porta (Poboleda)  

Cellers de Scala Dei (Escaladei)  

Club Excursionista Arítjol  

Confédération Paysanne 

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

Colla Gegantera de la Selva del Camp 

Cooperativa de la Selva del Camp (Cooselva)  

Cooperativa L’Avellanera (Infrusec)  

Dark Fader Audiovisuals 

Diables Infantils de la Selva del Camp  

Escola de Música de la Selva del Camp 

Farfood 

Gràfics Artòmics 

Greenpeace 

Grup de Dones de la Selva del Camp 

Horticultura Germans Crusells 

IMAC Reus 

Justícia i Pau de la Selva del Camp  

La Conreria d’Scala Dei  
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La Defensa Agrària de la Selva del Camp 

La Plegadora 

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

Orto Vins 

Salvem Lo Montsià 

Sindicat d’Estudiants de la Selva del Camp 

Som lo que sembrem 

Unió Corporativa Alimentària  
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Amb el suport: 

 


