
Entrevista a: Josep Maria Puig i Tàrrech és un empresari tèxtil de la Selva del 
Camp. Interessat en política, va ser militant d’Unió a partir dels anys vuitanta fins 
l’any 2015 i actualment és militant de Demòcrates per Catalunya. Va ser alcalde 
de la Selva del Camp durant la legislatura 2011-2015, encapçalant la llista de 
Convergència i Unió al municipi. Durant el seu mandat, una de les seves obres 
va ser fer transitable el Camí del Rec. 
 
 

1. D’on va sorgir l’idea d’habilitar el camí del rec? Perquè?  

“ El camí del rec es una idea que la Selva sempre hem tingut referència ja de fa 

anys, mun pare m’explicava que hi anaven les famílies una vegada a l’any cada 

cap de casa i feien rotatius i anaven a netejar-ho, el rec del poble l’aigua. Aquet 

coneixement meu sempre estava a la meva memòria, fins que un dia el Pep 

Escapçat(qui es??) em va comentar, ostres el rec nose que... I jo pensava doncs 

es una d’aquelles que tinc al cap des de sempre i li vaig dir que ja buscaríem la 

manera per poder-lo recuperar. I d’aquí va sorgir l’idea. Llavores quan jo vaig 

tenir l’ocasió vaig començar a moure els fils ja que això suposava una inversió 

que nosaltres no teníem. Per tant tenies que buscar subvenció fora. Quan vaig 

poder vai  insistir la diputació de Tarragona per un projecte que hi havia 

mediambiental, subvencions relacionades amb el medi ambient amb una 

empresa de persones deficients i vam fer la primera inversió.” 

 

2. Quins passos van haver de seguir per poder-lo habilitar?(permisos , 

llicencies ,…)  

“Primer de tot dir que el camí del rec es municipal, vam haver de demanar un 

permís a un mas per poder passar pel mig per poder acabar el que seria tot el 

trajecte fins el Pon Alt. Però no més permisos ja que això era de l’ajuntament.” 

 

3. Quant de temps per poder aconseguir transitar-lo? Com ho vau fer? (Si 

vau fer primer una fase, després una altre) 

“El camí era recuperar-lo, per tant era brut no es veia res. Hi havia un tros al 

començament on estava net però a partir d’allí hi havia una balla d’un propietari 

que tenia tros dalt i baix del camí que su va ballar per els animals o per el que 

sigui i a partir d’allí començava a esta brut de abrets, branques, herbes,... La gent 

contractada va anar netejant netejant i trobant coses com el famós pont que hi 

ha que no es veia. La primera fase poder gastar-nos la primera subvenció de 

50.000 euros netejar el camí fins el Pont Alt i després com van sortir molt 

elements arquitectònic que no hi sabíem va fer que hi poséssim més interès i 

més recursos del propi ajuntament. També vam posar tot el que es la 

senyalització, baranes i rètols que això va ser molt necessari, alguna d’aquestes 

coses ja anaven fora del pressupost dels 40.000 euros per això vam haver de 

posar cuartos nostres perquè sinó no arribàvem. Després va haver una segona 

subvenció com una segona fase també de 40.000 50.000 euros per recuperar 

altres espais del camí i senyalització. Però per ser una obra per recuperar una 



cosa històrica vam aconseguir subvenció i opten molts ajuntaments. Aconseguit 

gràcies a recuperar una cosa d’abans i fer una via verda per el poble.” 

 

4. Va suposar un gran cost econòmic? 

“Va suposar uns 50.000 euros subvencionats per La Caixa i Diputació més els 

treballs que vam fer nosaltres extres valorats entre 10 15 mil euros, vam comprar 

totes les fustes de les baranes i els graons. I la segona subvenció de 40.000 de 

senyalització més que res i protecció.” 

  

5. Algun impediment? (Algun veí,...) 

“Si bueno un parell de veïns, tres vaiga, hi havia tres llocs en que el camí estava 

tallat. Un perquè com estava abandonat el camí i com tenien finca a dalt i a baix 

del camí ho van tallar per seguretat pels jabalins. L’altre per comoditat per la 

màquina del tractor però bueno dels tres el primer ja va veure-ho clar que havia 

d’obrir el camí, el segon va parlamentar i el de més amunt doncs aquell vam 

donar-li altres alternatives.”   

 

6. Aquesta obra va tenir una bona acceptació? 

“Sisi, sobretot des de l’ajuntament perquè no va ser un cost molt elevat gràcies 

a les subvencions. Ha sigut de les coses, una inversió més profitosa que s’han 

pogut fer aquí darrerament perquè ha sigut com recuperar part del poble, com si 

trobessis un baül ple de fotos dels avis no? Es com una cosa així, com recuperar 

les arrels del poble. També ajuda que sigui un camí planet, apta per totes les 

edats i no es un recorregut molt llarg. “ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista a: Montserrat Soronelles Masdeu és doctora en antropologia per la 

Universitat Rovira i Virgili i professora del Departament d’Antropologia, Filosofia 

i Treball Social de la URV. Actualment, està realitzant recerca en l’àmbit de les 

migracions internacionals, amb especial interès en l’estudi de les famílies 

transnacionals i en l’impacte dels fluxos migratoris en els contextos rurals. Va 

formar part del govern del Josep Maria Puig com a regidora.  

 

1.Quan es va originar el camí del rec? 

MS: Doncs no ho sabem, perquè de fet el camí del rec per exemple el Pont Alt 

es una continuïtat del camí del rec perquè es el camí del rec quan traspassa la 

riera. El traspàs de la riera van tenir que fe el pont alt pel desnivell i el Pont Alt 

està citat en un document del segle XIII. Cap al 1200 i pico ja surt citat en un 

document que en diuen el pont major, per tant al segle XIII aquest camí ja existia 

perquè l’aigua ja venia i ja arribava per el mateix lloc que hi arriba ara. Però 

també es molt probable que ja hi fos abans. El camí no esta al camí sinó que es 

el rec realment i per la vora del rec hi havia un camí perquè es on la gent del 

poble, els agutzils, la gent que estava en aquell moment gestionant les qüestions 

municipals havien de tenir un camí a la vora del rec per poder netejar-lo perquè 

sinó si posava brossa i fullaraca. Però ja et dic els orígens no els podem datar la 

primera datació que tenim es al segle XIII.  

 

2.Quina era la seva funció?  

MS: Es el que te explicat ara, que en diem el camí del rec però de fet es un pas 

sempre de persones, un camí que mai ha tingut pas rodat ni potser amb animal, 

si convenia fer alguna cosa si però es un camí que ha anat sempre molt protegit 

perquè com hi havia el rec de l’aigua, el pas també estava com restringit perquè 

no s’embrutés l’aigua. El camí del rec era perquè passes el rec per passar l’aigua 

del poble i llavores a la bora del rec hi havia un camí de pas perquè la gent 

pogués sobretot anar a netejar-lo així que la funció que tenia era que es pogués 

netejar el rec.  

 

3.Antigament era transitable?  

MS: Sempre ho ha sigut, el que passa que es un camí de pas de ferradura que 

en deien, que volia dir que només podien passar persones i animals de bast es 

a dir que no podien passar ni carros ni trànsit rodat. 

 

4.Abans del camí, com arribava l’aigua al poble? 

MS: Des de que tenim notícia sempre l’aigua al poble ha arribat d’aquesta 

manera, es a dir l’aigua només pot haver arribat sempre a través d’un rec perquè 

imagina’t que l’aigua ve de l’Albiol, doncs a d’haver arribat sempre de la mateixa 



manera. Abans? Es que no sabem quan era abans, probablement abans no hi 

havia gent a La Selva com per necessitar tota aquesta aigua.     

 

5.S’ha anat modificant el camí al pas dels anys? 

MS: Al segle XVI, es va fer una obra de reparació molt important, que si tu ten 

vas a baix del primer pont que hi ha una làpida de pedra que hi ha una data al 

voltant del segle XVI. Aquesta làpida es del mateix estil que la que hi ha a la 

paret del castell i això et pot datar les obres del rec, les obres es van començar i 

el que va durar, exactament vint-i-quatre anys a ser acabades.  

 

6.Creus que ha sigut bona idea fer transitable el camí?  

MS: A mi molt, ho trobo fantàstic perquè es una cosa que se n’havia parlat. Per 

exemple naltros hi anàvem al camí del rec fa molts anys però esclar estava tan 

embrossat que hi havia un punt que no podies passar, el fèiem anàvem un tros 

també algun any havíem netejat un tram. Recordo que quan jo era regidora 

n’aviem netejat un tram fins a la basa i aquell any vam anar un parell de cops a 

l’estiu. Però això que s’ha fet es estupendu, em sembla una idea fantàstica. 

Perquè es un camí molt pla, tothom el pot fer. Es un valor molt important del 

poble que amb aquesta actuació s’ha recuperat.   

 


