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aparició pública a final dei 2001 de i'informe elaborat per una Comissió d'Experts sobre la revisió del
model d'organització territorial de Catalunya (més conegut com a Informe Roca) proposava, entre altres
accions, la modificació del mapa comarcal i canvis en l'adscripció d'alguns municipis. Una de les comar- ques gironines més afectada (0 beneficiada?) per aquests canvis era la comarca de la Selva. En concret,
f
la proposta defensava la creació de la comarca de la Selva Marítima, integrada pels municipis de Sant
Feliu de Buixalleu, Massanes, Hostalric, Fogars de la Selva, Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar (municipis tots ells actualment de la Selva), Tordera, Calella, Pineda de Mar -que inclouria el nucli de Sant Pere de Riu, actualment del municipi de
Tordera-, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls (tots ells actualment del Maresme); la incorporació de tres municipis de
la Selva al Gironès (Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva i Vilobí d'Onyar) i també el pas d'altres dos, Breda i Riells i
Viabrea, al Vallès Oriental; i la persistència de la comarca de la Selva, formada pels municipis de Vidreres, Maçanet de la
Selva, Riudarenes, Sils, Santa Coloma de Farners, Brunyola, Anglès, la Cellera de Ter, Amer (que inclouria Sant Marti
Sacalm, fins ara pertanyent a Susqueda), Sant Julià del Llor-Bonmatí, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i Osor (que inclouria
Mare de Déu del Coll i Susqueda, fins ara de Susqueda). Canvis, tots ells, que posaven novament en relleu les dificultats
històriques i actuals per justificar la comarca de la Selva.
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Com tots sabem, I'informe Roca generà, com era de suposar vista la transcendència del tema, la ràpida resposta de partidaris i detractors. Tot i el reconeixement majoritari de l'important avenç que ha suposat la realització d'aquest informe per a
la necessària reforma de l'organització territorial de Catalunya, el debat es troba en aquests moments aturat.
Des del Consell de la Revista de Girona vam creure convenient dedicar un dossier a la Selva amb l'ànim de contribuir a
conèixer una mica més la realitat territorial de la comarca actual i així ajudar, en la mesura del possible, a donar nous elements per al debat. Una comarca que, si algun tret la defineix, és la seva heterogeneïtat i la riquesa de contrastos. I és precisament aquesta diversitat i complexitat comarcal l'eix conductor dels diferents treballs que trobareu en aquest dossier. En
prímer lloc, un article de Jesús Burguefio, justament un dels membres de la Comissió d'Experts que elaborà \'lnforme Roca,
en el qual fa un repàs històric de la comarca de la Selva, des de l'ardiaconat del bisbat de Girona fins a les propostes de
l'actual Informe. A continuació, Isabel Salamaila -autora de la monografia sobre la Selva que publicà l'any 1990 la Caixa de
Catalunya- juntament amb dos altres geògrafs selvatans més de la Universitat de Girona, Juli Vaidunciel i Gemma Boix, ens
fan un ràpid repàs als principals canvis i permanències socioeconòmiques que s'han donat a la comarca des del 1990 fins
avui. Francesc Alemany i David Pavón, també geògrafs de la UdG, descriuen la realitat hidrològica de la Selva, a cavall entre
el Ter 1 la Tordera, així com les problemàtiques i contradiccions que comporta la gestió de l'aigua a la comarca. Roger Zamorano, doctorand d'històría contemporània a la Universitat de Barcelona, dedica el seu treball a estudiar l'important paper
que va tenir l'explotació forestal en la diversificació econòmica de la comarca, sobretot a la Selva interior durant els segles
XIX i primeres dècades del XX. Un altre selvatà i professor d'Història Contemporània a la UdG, Joaquim M. Puigvert, ens relata amb acurada precisió el paper que van tenir a la comarca les colònies d'estiuejants de final del segle XIX i principi del XX.
Tanca el dossier un article de Narcís Figueras, president del Centre d'Estudis Selvatans i doctorand a la UdG, en el qual
l'autor ressegueix els textos literaris que es refereixen a la Selva, i es posa novament de relleu la diversitat d'espais que han
donat peu, en aquest cas, a una gran diversitat literària.
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