
Una parella de veïns del poble

de Selvamar ha trobat aquest

dijous a la tarda el cos sense

vida d'un home de 45 anys al

bosquet del Cirerer als afores

del poble. Segons ha

confirmat la policia local a

aquest diari, es tracta de Magí

Igual, conegut activista pel

Medi Ambient i propietari dels

horts comunitaris del poble.

A hores d'ara s'està

investigant la causa de la

mort. La policia té dues línies

d'investigació obertes per

esbrinar el motiu del crim:

l'activisme del difunt i la

disputa pels terrenys dels

horts.

D I A R I  D E  S E L V A M A R

Troben mort l'activista Magí Igual 

El cas dels horts
I és justament aquest esperit

lluitador de Magí Igual que

també fa pensar que el motiu

de la mort podria estar

vinculat amb les accions de

protesta que ha organitzat els

darrers anys per visualitzar

l’efecte hivernacle o els

efectes dels plàstics als rius i

mars. Segons familiars del

difunt, havia rebut diverses

amenaces anònimes.

En declaracions a aquest

diari, l’alcalde del poble ha

manifestat que està molt

afectat per la pèrdua de Magí

Igual, un home molt estimat

per tots. “Selvamar li està

molt agraït per haver cedit els

seus terrenys urbanitzables

per fer una zona d’horta d’ús

gratuït pels veïns, un espai

que els darrers anys s’havia

convertit en punt de trobada

social per a joves i gent gran”,

afirma l’alcalde. 

Segons consta al testament

de la víctima, amb la mort

d’en Magí Igual, l’ajuntament

passa a ser propietària dels

terrenys. 

L’alcalde apunta que han de

decidir en un ple què fer amb

els terrenys, ja que

l’ajuntament no disposa de

pressupost per mantenir els

horts ni pagar el sou del

masover que el senyor Igual

tenia contractat per fer-se

càrrec de l’hort i atendre els

hortolans. 

Ara, l’ajuntament ha rebut

dues ofertes per donar un nou

ús a l’espai. La cosina del

difunt, Cori Igual, aposta per

obrir un complex rural amb

una granja d’animals. Un veí

usuari de l’hort proposa

reconvertir l’espai en una

zona d’horts de lloguer per

mantenir l’esperit d’en Magí

Igual.

Magí Igual durant una de les accions de recollida de plàstics amb voluntaris de l'associació. Foto: AA

investigació al bosquet del Cirerer. Foto: AA
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