
Presentació
Les motivacions principals del meu treball van ser, per una banda, personals, ja que 
tinc molts vincles amb el poble de Seva, i per l’altra, les ganes de conèixer més sobre 
la història i l’evolució del que ha estat i és el poble de Seva en general i com es po-
dria donar a conèixer el seu llegat històric i cultural. 

Metodologia
El meu treball es divideix en un breu estudi de la història del poble, des de pràcti-
cament l’existència d’un petit nucli poblat, passant per la seva consolidació com a 
petit poble i incidint en alguns dels moments històrics més importants del país i la 
seva influència en la història de Seva. Una segona part on s’hi troba l’estudi de l’evo-
lució que ha fet el poble amb els anys en diversos àmbits rellevants per al municipi, 
i, finalment, com a part pràctica i part final del treball, l’elaboració d’un tríptic infor-
matiu del poble en el qual s’han recollit diferents dades i informacions importants 
que s’han anat citant a la resta de parts del treball. 
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Cos del treball
Les meves principals fonts per elaborar aquest treball han estat llibres, entrevistes 
a diferents persones relacionades amb el municipi, enquestes, Internet… però sobre-
tot, a l’hora d’analitzar l’evolució del poble, m’han servit molt les imatges antigues 
del poble, amb les quals he pogut comparar com és el poble i com era. Els objectius 
que em vaig proposar en un principi van ser: descobrir la història i l’origen del poble 
de Seva, estudiar l’evolució del poble en l’àmbit social, demogràfic, cultural i urba-
nístic i, molt lligat amb aquest segon objectiu, veure si aquestes evolucions i canvis 
han estat bons pel poble i si li han permès millorar i evolucionar respecte als altres 
pobles de la comarca o si han estat indiferents o negatius per a ell. A partir d’aquí, 
doncs, vaig fer una anàlisi comparativa entre el passat i el present en tots aquests 
diferents àmbits per tal de poder resoldre la meva hipòtesi principal: els canvis que 
ha fet el poble amb els anys han sigut positius. 

Conclusions
Un cop acabada la meva part pràctica del treball vaig poder afirmar la meva hipò-
tesi. Les conclusions que vaig extreure en els diferents àmbits em van permetre 
veure l’evolució del poble en cada un d’aquests. Quant a la demografia, els habitants 
del poble actualment han augmentat respecte a anys anteriors. Aquest augment ha 
estat gràcies a les millors condicions de vida que s’han anat donant al poble. Aques-
ta evolució demogràfica va portar a un canvi urbanístic radical ja que va sorgir la 
necessitat de més zones residencials i més habitatges, a més d’una millora dels car-
rers i places per garantir el benestar de tot el poble. Aquest augment i evolució de 
la població també va fer que es comencessin a cobrir les necessitat més essencials 
de la població, a les quals fins llavors no s’havia donat gaire importància. Respecte 
al comerç, es podria dir que és l’únic aspecte que no ha evolucionat gaire amb el 
temps, sinó al contrari, i per tant que s’ha anat empobrint amb els anys a causa de 
la proximitat de ciutats amb grans superfícies comercials i supermercats. 
Un cop extretes les conclusions de l’evolució de cada àmbit a estudiar del poble 
vaig extreure’n unes de generals. El poble de Seva ha evolucionat molt cap a mi-
llor i els seus canvis han sigut tots cap a millor i li han permès una adaptació als 
temps moderns.
Després d’estudiar el poble en diferents àmbits, vaig decidir recollir aquelles infor-
macions que més cridaven l’atenció del treball en un tríptic informatiu del poble 
per tal d’enriquir la meva part pràctica. Vaig analitzar diferents tríptics i vaig fer 
una tria de la mida, color, lletra, continguts, imatges i símbols que conformarien el 
tríptic. El títol del tríptic el vaig acompanyar d’un anagrama gràfic que ve a repre-
sentar el poble, amb un dels seus gran elements (que crec que descriu molt bé la 



temàtica del treball i per això va ser el que vaig utilitzar a la portada del treball). 
L’anagrama és una simple línia ondulada, que representa el Montseny, i la figura 
esquemàtica de la torre de l’església de Seva. Pel que fa a la mida del tríptic, vaig 
triar-ne una de molt clàssica i còmoda; el color, vaig decidir que fos el verd ja que 
és el color de l’escut del poble i, a més, també representa la natura del Montseny; 
quant a la lletra, vaig triar-ne una d’entenedora ja que l’objectiu del tríptic és que 
vagi destinat a gent de totes les edats; el contingut el vaig elegir segons el que vaig 
creure més interessant i el que realment informa sobre la realitat del poble: què s’hi 
pot fer, quines són les seves tradicions... 

El vaig dividir en diverses parts: un recull fotogràfic de la història del poble, les tra-
dicions i festes del poble, les possibles passejades a fer, les zones més importants i 
alhora molt representatives del poble i, en darrer terme, altres informacions de pos-
sible interès com telèfons, restaurants i allotjaments… 

Aquest tríptic serà proporcionat a l’Ajuntament de Seva perquè el pugui oferir com 
a propaganda a qualsevol persona interessada a ampliar els seus coneixements del 
poble i saber més sobre aquesta petita zona del Montseny. 


