
  

  

 

 

Nota de premsa 

 

 

Sis persones en risc d’exclusió recuperen aquest itinerari  

de més de 600 anys d’història 

  
La Diputació de Tarragona i l’Obra Social 

”la Caixa” presenten els treballs de millora 
de la Ruta del Rec de la Vila 

 

 

• El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i el 

director territorial de ”la Caixa” a Catalunya, Jaume Masana, han 

visitat avui els treballs de millora de la Ruta del Rec de la Vila. 

 

• L’itinerari, amb més de 600 anys d’història, que presentava un 

estat d’abandonament, ha estat recuperat i ha permès descobrir 

diversos elements arquitectònics. Els treballs de millora han 

facilitat l’accés al món laboral a sis persones en risc d’exclusió. 

 

• Aquesta iniciativa s’emmarca dins del conveni de col·laboració 

signat entre la Diputació i l’Obra Social ”la Caixa” per a la 

integració laboral de col·lectius en risc d’exclusió i la preservació 

de l’entorn natural de les comarques de Tarragona.  

 

La Selva del Camp, 9 de desembre de 2014. El president de la Diputació 

de Tarragona, Josep Poblet, i el director territorial de ”la Caixa” a Catalunya, 

Jaume Masana, han visitat avui els treballs de millora de la Ruta del Rec de 

la Vila. Aquest itinerari segueix l’antic recorregut de l’aigua que abastava el 

poble de la Selva del Camp i els molins fariners que hi havia al llarg del 

camí.  

 

Abans de la posada en marxa d’aquesta iniciativa, l’itinerari, amb més de 

600 anys d’història, presentava un estat d’abandonament i pràcticament era 

intransitable a causa de la gran quantitat de vegetació acumulada. Ara, 

gràcies als treballs que ha fet la brigada forestal, formada per un oficial i sis 

peons forestals de l’Associació Aurora de Tarragona, que treballa amb 

persones que pateixen una malaltia severa, s’ha recuperat aquest camí i es 

pot tornar a gaudir d’aquest espai natural i observar-ne els monuments. 

 



  

Els treballs realitzats han estat exhaustius, amb un resultat molt positiu i amb 

una nova troballa, un pont que estava totalment cobert per la vegetació en 

una zona on hi havia un petit abocador. Aquest pont ha rebut el nom de pont 

del torrent de l’Ordiet. 

 

Les actuacions s’han centrat sobretot en el desbrossament de la vegetació 

herbàcia i arbustiva que envaïa una bona part del camí, així com en la 

retirada de troncs secs i la tala d’arbres i arbustos al llarg del recorregut.  

 

Pel que fa a les restes vegetals, la vegetació herbàcia, com ara esbarzers i 

canyes, s’ha triturat in situ, mentre que les espècies arbòries, els arbustos i 

altres restes vegetals s’han retirat i s’han portat a la deixalleria municipal de 

la Selva del Camp. A més del desbrossament del camí, també s’han podat 

els arbres a banda i banda de la via perquè no entorpeixin el pas dels 

vianants. La boca d’una mina que estava coberta de vegetació posa punt i 

final a aquest itinerari, amb molts anys d’història. 

 

Més de 700 persones i de 100 projectes d’un gran valor ambiental  

Des que es va posar en marxa el 2006, ara fa vuit anys, el programa de 

conservació i millora entre ”la Caixa” i la Diputació de Tarragona, l’entitat 

financera ha destinat a les àrees naturals 7,95 milions d’euros per dur a 

terme 106 projectes mediambientals en espais naturals de la demarcació de 

Tarragona, en els quals han treballat 707 persones en risc d’exclusió.  

 

Aquesta iniciativa reitera una vegada més el compromís de l’Obra Social 

”la Caixa” i la Diputació de Tarragona amb la integració laboral dels 

col·lectius en risc d’exclusió a través d’actuacions d’alt valor ambiental de la 

demarcació. 

 

 

Més informació 

 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Núria Velasco Ribera: 609 317 856  

mnvelasco@lacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


