5a Festa pel Territori
18 de maig de 2019 a la Selva del Camp

Dossier de presentació

Organitzada per Xarxa Sud
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Torna la Festa pel Territori!
Amb el bon temps torna la Festa pel Territori. Enguany serà la 5a
edició i se celebrarà el dissabte dia 18 de maig a l’Hort d’Iglésies
de la Selva del Camp, des de les 10 del matí fins a la mitjanit.
Com cada any serà una bona oportunitat per a informar i parlar de
les problemàtiques ambientals a les comarques del sud amb rigor,
però també en un ambient lúdic i festiu.
Les entitats i associacions que formem Xarxa Sud, organitzadors
de la festa, agraïm la bona disposició tant de l’Ajuntament de la
Selva del Camp com de les diferents entitats i la gent del municipi,
perquè

han

permès,

any

rere

any,

comptar

amb

unes

infraestructures excel·lents i la implicació de tot el poble. És per
aquest motiu que sempre ha estat la seu de la festa.

Aquest any el tema de la festa serà: COMERÇ GLOBAL IMPACTE LOCAL. Debatrem sobre com ens afecta, en l’àmbit
local, la globalització dels mercats i el “lliure” comerç. Les
ponències al mas d’Iglésies tractaran alguns d’aquests aspectes.
Aquesta 5a Festa pel Territori també comptarà amb actes dirigits
a la canalla: tallers, elements festius, titelles, un mag, i tot
amenitzat amb una bona xocolatada.
El programa de la jornada inclourà:

•

Actes lúdics i culturals al Parc de l’Hort d’Iglésies, com
actuacions d’elements festius, concerts i alguna cosa
més...

•

Ponències sobre qüestions relacionades amb el territori i
el tema COMERÇ GLOBAL - IMPACTE LOCAL.

•

Parades informatives de les entitats participants.

•

Servei de bar i menjars.
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Aquest any,
ny, tenim una samarreta nova de la Festa pel Territori. Igual que la de l’any passat, té un preu de 10
€, i es podrà
à comprar a la taula d’informació de la Festa.

Ajuda’ns a cobrir les
despeses de la Festa, per
un preu assequible!
I, com sempre, un gran
agraïment

a

totes

persones

dels

les

col·lectius

membres de Xarxa Sud i
del teixit associatiu de la
Selva

del

col·laboren

Camp
de

que
forma

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

Organitzadors de la Festa pel Territori 2019:
201
•

Alveolus, Albiol.

•

Amics d’un altre tomb, si us plau! , La Selva del Camp

•

Assemblea de joves "La Plegadora", La Selva del Camp

•

Casal Popular "La Bretxa", Alcover

•

Casal popular "La Raconera", La Selva del Camp

•

Cooperativa El Brot, Reus.

•

DEFENTERRA, Argentera.

•

DELTERPA, Riudecols.

•

Ecologistes en Acció

•

Plataforma del Camp, en defensa de la terra i del territori, La Selva del Camp.

•

Plataforma del Priorat.

•

SEPC, La Selva del Camp.

•

Unió de Pagesos de les comarques de Tarragona.

Actualitat:
@galderica
@festapelterritori
#festapelterritori19 #galderica
https://festapelterritori.wordpress.com/
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Què és Xarxa Sud?
El març de 2013, neix Xarxa Sud amb la intenció d’aplegar totes les entitats i associacions, que ho vulguin,
que vetllen i defensen els territoris de les terres del sud de les agressions mediambientals. Els atacs que
aquesta part del país pateix ha fet que molta gent hagi trobat en l’associacionisme una eina per a combatre
les ingerències que provoquen activitats agressives amb el medi. Moltes vegades aquestes activitats només
responen a interessos purament especulatius, apartades de l’interès general. L’opacitat que les acompanya
les desvincula de les localitats on s’ubiquen i no compten amb les aportacions dels agents locals, històrics i
econòmics de la zona.
Convençuts que la solidaritat és la millor eina per aconseguir canvis, Xarxa Sud apareix amb uns objectius
molt ambiciosos, que passen per la voluntat què les organitzacions existents, algunes molt petites i locals i
altres no tant, es coneguin i es donin a conèixer. Vol la difusió de les problemàtiques, les actuacions que
duen a terme totes les associacions i entitats que en formen part i promou la col·laboració entre elles. Les
activitats es realitzen de manera desinteressada en la mesura 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 pel 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
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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 imposats i els 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 dels aqüífers o
la gestió interessada - i en algun cas l’espoli - de l’aigua. I no podem
oblidar tampoc les contaminacions lumínica i acústiques que sempre estan presents en tot al llarg del territori.
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. Sent la
despoblació rural i la desprotecció de la pagesia, entre altres, algunes de les seves conseqüències.
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 de gestió i 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 seus habitants. Tot plegat una inversió de futur que gaudiran les
properes generacions.
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Programa: ponències
QUÈ: Les ponències són el cor de la Festa pel Territori. Busquem experts per informar-nos i estimular
debat sobre qüestions d’actualitat que afecten el nostre territori i molts altres, i sobre les possibles alternatives
que existeixen.
ON: A les aules del mas de l'Hort d’Iglésies, excepte la Inauguració de la jornada i Comerç global, efecte
local, que es faran a l’escenari gran.

MATÍ
10:30

Inauguració

Organitzadors de la Festa Pel Territori

11:00

Comerç global,
efecte local

Teresa Forcades, metgessa, teòloga,
monja benedictina.
Ha destacat per ser crítica en el camp de la teologia
feminista i de la salut pública davant de la indústria
farmacèutica. Sempre ha mostrat una gran oposició
als tractats de lliure comerç per les seves
conseqüències en l'àmbit de la salut pública.

12:00

La producció
industrial i
intensiva
d'aliments i la
Salut

Dr. Josep Martí, metge
El mite de la revolució verda i els transgènics per
acabar amb la fam al mon. La producció intensiva
agrícola i ramadera, la utilització de substàncies
tòxiques pel medi i la salut. El transport i
comercialització des de terres llunyanes. El consum
no de productes de temporada i altres causes
d’aquest model de producció i consum.
Aquests fenòmens son avui un motiu creixent de
contaminació del medi, del canvi climàtic i de greus
danys per la Salut.

13:00

El conreu històric Eduard Solà, Salvem lo Montsià
de l’olivera
Historiador, arqueòleg, pastor i pagès, mestre d'
almàssera, productor d' oli ecològic d'oliveres
mil·lenàries.
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TARDA
17:00

Andreu Ferrer, Unió de Pagesos.
Els tractats
internacionals i el Vinculat a l'àrea de coordinació i direcció d'Unió de
Pagesos. La qual marca les grans línies d’objectius,
comerç
d’acord amb el pla estratègic de l'entitat. La seva
agroalimentari
funció principal és la coordinació de l'equip tècnic.

18:00

La lluita pel
territori als
Països Catalans:
4 exemples
pràctics

Jordi Sans i Maties Lorente, La Directa

Apoderament de
les dones rurals
per un canvi de
model

Associació de dones rurals

19:00

La lluita pel territori als territoris dels Països Catalans
presenta casos arreu de la seva geografia.
Nombrosos col·lectius defensen des de fa dècades
unes comarques amb una natura respectada i
denuncien les irregularitats que duen a terme les
grans empreses i l'administració. La Directa, mitjà
cooperatiu que aposta per la transformació social,
posa llum a les diverses problemàtiques i dóna veu a
les alternatives possibles.

Experiències i alternatives reals del Camp de
Tarragona.
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Programa: actuacions i activitats
ACTIVITATS i TALLERS
ON: Als jardins de l’Hort d’Iglésies.

•

Taller per a joves naturalistes: Usant l'educació viva es convidarà a les persones assistents a explorar
el seu entorn amb l'ajuda d'eines tals com lupes i la curiositat (GEPEC, 10:30 – 12:30 h, aprox.)

•

Taller: construcció de refugis per a ratpenats i el tractament de la processionària (Casal popular la
Bretxa, 10:30 – 12:30 h, aprox.)

•

Elements festius:

16:30 Gegant de la Selva, el nan Galderic, Xocolatada
19:30 Diables infantils de la Selva del Camp

ACTUACIONS
ON: A l’escenari principal, als jardins de l’Hort d’Iglésies.
12:00 Julivert (música de taverna)
13:00 Sílvia Tomàs Trio (cançó)
14:00 Percujove (Escola municipal de música de la Selva del Camp)
17:00 Mag Frank (màgia)
18:00 Fito Luri i la Neus (cantautor – espectacle amb titella)
19:00 Susannes (cantautora rural, acústic)
20:30 Combo Spring (Escola municipal de música de la Selva del Camp)
21:30 Combo Fresh (Escola municipal de música de la Selva del Camp)
22:30 Bunker Cats (rockabilly/garatge)
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Artistes col·laboradors:
Com cada any, tots els artistes actuen desinteressadament. Els agraïm la seva col·laboració - i, en el
cas dels músics, us animem a comprar els seus CDs (a la taula d’informació de Xarxa Sud), que també
han de viure!

Julivert
Cançons populars i de taverna,
Torredembarra
Julivert és un grup format per músics del Baix Gaià (violí, acordió
diatònic, guitarra i baix). La seva proposta es basa en el cant de
cançons populars i de taverna en català, castellà, occità, italià,
euskera, etc.
Entre el seu repertori també trobem peces ballables i versions de
Sisa, Llach, els Catarres, la Trinca, Skatalà, els Esquirols,
Nadau, Mikel Laboa, etc.
Julivert ha passat per festes majors, fires, festivals, aplecs,
vermuts populars i concerts solidaris, arreu de Catalunya i el
País Basc.
Enguany tornen amb més cançons i més gresca que mai, amb
un concert divertit per fer cantar a tothom. www.julivert.cat

Sílvia Tomàs Trio
Cançó, Barcelona.
La música de Sílvia Tomàs (Barcelona, 1990) brolla de la
urgència. La veu de la cantautora, plena d’intensitat, però dolça i
sinuosa, és el canal a través del qual posa llum a les injustícies i
als que foren silenciats. Però en aquest cant també hi ha
celebració: canta a la naturalesa, a la humanitat i a l’amor, com
si a cada vers l’hi anés la vida, com una dolça melodia a la vora
de l’abisme.
A les seves cançons, d’arrels populars i íntimes, ressonen les
veus de Violeta Parra i Chavela Vargas i el llegat poètic de Silvio
Rodríguez. Porta pràcticament tota la vida cantant, fet que es
confirma amb la seva total presència a l’escenari on cada
concert és un esdeveniment únic.
Acompanyada del pianista Guillem Boada i el guitarrista Mateo
Martínez, funden el 2014 Sílvia Tomàs Trio. La seva complicitat
personal es transmet a l’escenari, fusionant estils i llengües, fent
de les seves cançons una manera d’integrar la diferencia i
descobrir-nos semblants. Una declaració d’intencions i un
caràcter aglutinador que trenca les barreres d’estil per maridarlos tots, si s’escau, en una sola veu.
https://silviatomas.net/
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Mag Frank
Mag, Reus
Soc en Frank, fa set anys que faig màgia, tot va començar com
un passatemps que ara s’ha convertit en una passió. No he parat
de fer màgia fins a dia d’avui, he pogut actuar en molts llocs i he
fet molt bones amistats. Això només es el principi, així que us
convido a gaudir del meu art ple d’emocions i moments màgics.

Susannes
Cantautora rural, Valls
Sent, percep, estima i transmet el seu amor per la terra, per la
gent i per la vida. Canta sobre sobirania alimentària i
agroecologia amb la sensibilitat, dolçor i reivindicació del
contacte amb la Terra. Canta per uns valors que respecten la
Terra i la vida, que són els seus valors.
http://www.susannes.cat
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Fito Luri
Fito Luri i la Neus, Reus
Cantautor català que es defineix com un buscador constant de
l'impossible. Aquesta vegada ha fet mostra de generositat en
crear un projecte especial per a la festa pel territori. Un
espectacle infantil en el que intervé la Neus, una titella
excepcional, que ens explicarà un conte on l'aigua pren el
protagonisme i que ens mostrarà que cal voler canviar les coses
per a que les coses canviïn. Un projecte per fer-nos créixer a
tots, a grans i petits.

Bunker Cats
Rockabilly/garatge, Reus
Trio felí dels carrerons més foscos i bruts de Reus. Rockabilly,
garatge i sardines podrides, Miau!.

I, de l’Escola municipal de música de la Selva del Camp:

Percujove Conjunt infantil de percussió
Combo Spring

Combo Fresh

Grup de versions format per:

Grup de versions format per:

Joel vilà (guitarra elèctrica)
Blai Ferri (guitarra)
Gal.la (bateria)
Núria Bello (veu)
Georgina Masdeu (teclat)

Irene Freixes (veu)
Berta Pagès (veu I flauta travessera)
Arnau Torrents (bateria)
Enric Borrell (saxo I guitarra)
Pol Pàmies (guitarra elèctrica I violí)
Albert Gassull (teclat)
Carla Bové (teclat)
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Entitats col·laboradores:
Ca Rosset - fruits autèntics i autòctons
Casal Despertaferro
Celler Burgos Porta (Poboleda)
Cellers de Scala Dei (Escaladei)
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
Fusteria Cogul de la Selva del Camp
GEPEC - Ecologistes de Catalunya
Gràfics Artòmics
Grallers del ball de diables de la Selva del Camp
Grup de Dones de la Selva del Camp
Horticultura Germans Crusells
IMRC (Institut Municipal Reus Cultura)
La Conreria d’Scala Dei
La Defensa Agrària de la Selva del Camp
La Directa – Periodisme cooperatiu per la transformació social
Nano Galderic de la Selva del Camp (Patró dels pagesos catalans)
Orto Vins
Plataforma de l'Aleixar
Salvem Lo Montsià
Unió Corporativa Alimentària
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Localització:
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Amb el suport:
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