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editorial

Editorial
Ara ve Nadal, temps de pau, de retrobament, d’il·
lusions i bons desitjos vers el nou any que aviat encetarem. Encara que, aquest any, el núvol d’incertesa
ens espatlla amb la seva ombra el desig de cercar
aquells raigs de sol que han d’il·luminar el camí del
nou any. Les notícies que dia a dia ens arriben no ens
permeten gaudir amb l’esperit tranquil d’un futur millor
per a nosaltres, els nostres fills i els nostres avis; l’alegria es torna apatia i qui dies passa, anys empeny.
Volem retrobar la il·lusió per als nostres pobles i la
seva gent. Els més petits, aliens a tot, viuen aquestes
dates amb joia. Les vacances, els llums de Nadal, la
preparació del pessebre i de l’arbre de Nadal, el tió,
els torrons, escriure la carta als Reis Mags d’Orient
(encara que potser aquest any serà més curta), ... ens
encomanen l’esperit de les festes. Per als més grans,
retrobar-nos les famílies, fer els preparatius, encendre
les xemeneies i trobar temps per a reflexionar i contagiar-nos de la il·lusió dels més petits.
Fruit d’aquestes reflexions i de les notícies que han
anat apareixent en els darrers anys als mitjans de comunicació, aquests dies m’ha vingut al cap la teoria
d’un filòsof nord-americà, en Noam Chomsky, que vull
compartir amb tots vosaltres.

-

-

-

-

-

Estratègia de la distracció. És primordial pel control
social. Consisteix en desviar l’atenció de la societat
vers els canvis importants o les estratègies polítiques
mitjançant un diluvi d’informacions insignificants, indispensable per impedir que la societat s’interessi
pels coneixements essencials. L’objectiu és mantenir
l’atenció de la societat distreta, lluny dels veritables
problemes socials, sense temps per a reflexionar.
Estratègia de crear problemes per després oferir
solucions (problema - reacció - solució). Com és
el fet de crear una crisi econòmica per a fer acceptar
com un mal necessari el retrocés dels drets socials i
el desmantellament dels serveis públics.
Estratègia de la gradació. Per a fer que sigui
acceptada una mesura inacceptable, tan sols s’ha
d’aplicar gradualment. Privatització, precarietat,
atur, flexibilitat laboral, salaris baixos. Tots aquests
canvis provocarien una revolució de ser aplicats
de cop, si bé el seu efecte es dilueix aplicant-los
progressivament.
Estratègia de diferir. Una forma de fer acceptar
una decisió impopular és la de presentar-la com
una decisió dolorosa i necessària per a poder obtenir la seva acceptació pública. És més fàcil acceptar un sacrifici futur que un d’immediat, perquè
és menys dolorós un sacrifici futur quan tots tenim
la tendència natural a creure que demà les coses
milloraran; donant, doncs, temps a la societat per a
acceptar el canvi amb resignació.

Estratègia de dirigir-se al públic com a criatures de curta edat. Com més s’intenta enganyar
l’espectador, més s’utilitza un to infantil. Està comprovat que l’ésser humà reacciona segons el to en
que se’l dirigeix. Si se’ns adrecen en to infantil, la
reacció immediata serà infantil, sense esperit crític
en la resposta.
Estratègia d’utilitzar l’aspecte emocional. Molt
més que la reflexió, aquesta és una tècnica clàssica per a interferir emocionalment en l’anàlisi racional i en el sentit crític, obrint la porta de l’inconscient per inserir-hi idees, pors, desitjos o la inducció
de comportaments.

-

Estratègia de mantenir la societat en la ignorància i la mediocritat. Consisteix en procurar que la
societat sigui incapaç de comprendre les metodologies utilitzades per al seu control. La qualitat de
l’ensenyament donat a les classes treballadores ha
de ser la més pobre possible, creant una distància
infranquejable en la formació i el coneixement de
les distintes classes socials, destinada a la creació
de masses acrítiques.

-

Estratègia d’estimular a la societat de ser complaent amb la mediocritat. Es tracta de fer veure
que la pèrdua de valors humans i educatius és una
moda, que la normalitat és ser mediocre.

-

Estratègia de reforçar l’auto culpabilitat. Es vol
fer creure a l’individu o a la societat que és ell l’únic
culpable de la seva pròpia desgràcia. Així, enlloc
de rebel·lar-se, s’inculpa i cau en un estat depressiu que inhibeix qualsevol acció de rebel·lia.

En Chomsky estableix en 10 les estratègies per a la
manipulació mediàtica, i són les següents:
-

índex

-

Estratègia de conèixer als individus millor que
ells mateixos es coneixen. Gràcies als darrers
avanços científics, el sistema ha gaudit d’un coneixement físic i psicològic dels individus, aconseguint
un control sobre ells major que el dels individus sobre el sistema.

No deixa de ser una curiositat aquest manual operatiu
de manipulació de la societat, escrit fa molt de temps i
alhora d’una vigència extraordinària.
Bé, ara és temps de Nadal, de mantenir la il·lusió, de
retrobar-nos, de parlar i de reflexionar vora l’escalfor
del foc. Il·lusionem-nos per un any nou i un món millor.
Contagiem-nos de la innocència dels més petits, fem
la carta als Reis, demanem un món més just i millor i
pensem també que cadascú de nosaltres hi té cabuda, visqueu plenament l’esperit del Nadal.
En nom de la Corporació Municipal i en el meu propi,
em plau desitjar-vos un Bon Nadal i un Feliç Any Nou.
Eudald Roca i Gràcia
Alcalde de la Secuita
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La Brigada

Municipal

Dins l’Ajuntament hi ha un cos molt important: la Brigada Municipal. El municipi de la Secuita està
compost per quatre pobles, i les tres persones que formen la Brigada s’han d’encarregar d’una quantitat de tasques molt importants que ajuden al bon funcionament d’aquests. La coordinació de la Brigada està a càrrec del Regidor de Serveis i cal una bona organització per a poder portar a terme tota la
feina. Hi ha tres àrees principals d’actuació: xarxa d’aigua i obra civil, manteniment d’espais públics i
manteniment d’edificis públics, i enllumenat.
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Una ruta de manteniment
ben organitzada

Les obres d'arranjament dels carrers del municipi també ha comportat una clara manifestació de
l'òptima capacitat de treball de la Brigada. Sempre
procuren que els talls d'aigua siguin els mínims al
realitzar les connexions de les clavegueres. No
s’ha d’oblidar el suport que la Brigada dóna, durant
les festes que es realitzen a l'aire lliure durant l'any,
amb el muntatge de l'escenari, col·locació dels
llums de Nadal, banderoles per les festes majors,
neteges extres, i un llarg etcètera.

La jornada comença a les 8 del matí i cadascú
d’ells comença la seva tasca diària:

Xarxa d’aigua i obra civil:

Manteniment d’espais públics:

- Control de l’aigua dels pous: a primera hora
del matí es realitzen les lectures de l’estat de
l’aigua, es comprova si el clor està en el seu
nivell òptim. En cas contrari, cal ajustar-los. De
manera aleatòria es treuen mostres d’aigua de
diferents llocs de la xarxa ja sigui d’una font,
d’un casal o de l’ajuntament i es realitzen les
anàlisis corresponents. A l’escola les anàlisis es
realitzen diàriament.

- Revisió dels contenidors i papereres: la tasca ha de ser diària. A part de controlar que els
contenidors estiguin en bon estat i funcionin correctament, cal recollir el que els veïns –per un
descuit– han deixat fora dels mateixos.

- Revisió de la xarxa de clavegueram: control
de l’estat de les clavegueres que van a desembocar a la depuradora.
- Canvi de comptadors: finalitzades les obres
de canvi de la xarxa d’aigua del municipi, i per
a una millor prestació, s’ha anat canviant els
comptadors de les cases.


Aquestes són, en teoria, les tasques a realitzar
durant la setmana; però ens trobem amb tots els
imprevistos diaris com fuites d'aigua, ventades,
fortes pluges que malmeten els torrents, reparacions de voreres (moltes vegades degut al mal ús
de les mateixes com l'aparcament de cotxes). La
darrera de les feines fora de les habituals setmanals, la col·locació de 59 pilones a la zona d'entrada i sortida de l'escola, és un clar exemple que
implica que moltes de les tasques usuals no es
poguessin realitzar. Aquesta obra va comportar
molt temps i, si els usuaris tinguessin més cura,
es podria haver evitat.

Cada membre de la brigada té un full de ruta on
consten totes les feines a fer, distribuïdes per cada
dia de la setmana, a més a més dels imprevistos
que poden sorgir en el transcurs de la jornada. Per
això, es pot dir que les seves tasques són molt polivalents ja que poden actuar fent feines com a paletes, lampistes, pintors, etc. Poden actuar en situacions d’emergència com ventades, fortes pluges,
trencament de canonades de l’aigua i també com a
suport en actes i festes del municipi.

- Neteja dels embornals.

brigada municipal

- Neteja del cementiri.
- Escombrar els nuclis: una de les tasques més
lentes, i que depenen molt de la climatologia i l’època de l’any, és netejar els nuclis. Potser si la neteja de carrers fos tan sols passar la màquina per
anar recollint les fulles sense haver d’afegir llaunes,
plàstics, etc. aquesta feina podria ser més àgil.

La Brigada també és present els caps de setmana.
Sempre hi ha algú de guàrdia per a poder actuar
davant un imprevist que faci que el funcionament
d'alguna prestació als veïns es vegi afectada.

Manteniment d’edificis públics
i enllumenat:
- Enllumenat públic: revisió de tota la xarxa
d'enllumenat públic, reparant i canviant les bombetes pertinents.

Hi ha quatre pobles i tres persones a fer molta feina. La col·laboració dels veïns és molt important.
El respecte i la bona voluntat està present en la
Brigada, i encara que de vegades sembli que no
s'hi arribi, sempre es troba el moment per a anar a
solucionar el desperfecte que s'hagi produït.

- Control del bon funcionament de tota la maquinària i bombes d'aigua i de clor de les piscines.
- Escoles, ajuntament i casals: realitzar el manteniment.
- Senyalitzacions verticals i horitzontals del
municipi.

- Neteja dels parcs.
- Mercat: els dies de mercat cal col·locar les tanques a les dues cruïlles i retirar-les un cop acabat el mercat.
- Netejar i dur el manteniment de l’escombradora.
- Regar i mantenir les jardineres.

Objectes
perduts
A l’Ajuntament hi ha el servei on es guarden els
objectes perduts que de vegades troba la Brigada o persones amb esperit solidari. Gràcies
a aquest fet, s’ha pogut tornar una càmera de
fotos al seu propietari, per exemple. En aquests
moments hi ha diversos clauers, claus de cotxe, ulleres antigues i un anell de fantasia.
Volem demanar la vostra col·laboració en el
cas especial d’un porta retrats amb fotografies
familiars antigues. Si algú coneix o es reconeix en algun dels retrats, pot passar a recollirlo per l’Ajuntament.
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Ser cívic:

Taller de

sabons
naturals

un valor molt important

Si busquem al diccionari la definició de civisme trobem que diu: conjunt d’idees, sentiments, actituds i
hàbits que fan dels individus i grups bons membres
de les comunitats. Es pot parlar d’un civisme individual o grupal. En els dos casos, suposa la personalitat adulta de l’individu, el civisme és preocupació
i sentit de la responsabilitat envers els altres membres de la comunitat.

El taller realitzat el mes de novembre ens va permetre obrir una mica més la porta cap a les coses
naturals, fetes a mà. Sentir el plaer de veure el resultat d’una cosa feta per un mateix. Ens va donar
l’oportunitat d’aprendre dels errors i tornar a començar, ens va ajudar a sentir-nos una mica químics jugant amb les olors i les textures. El resultat
va ser un sabó fet a mà, suau i nutritiu gràcies al
seus ingredients 100% naturals; els olis essencials van aportar al sabó les aromes i les propietats
terapèutiques.

Què fa que això es perdi? En quin punt de la cadena de l’educació es perd? Es fa difícil pensar que a
les escoles tinguin unes hores dedicades a ensenyar com es llencen els papers o les llaunes buides
a terra o que es planifiqui quina és la vorera més
adient per a passejar el gos.

Els coneixements adquirits són una base per a
continuar endavant. Propers tallers d’un segon nivell (i potser un tercer) poden ser un pas per a que
un grup de persones amb una mateixa química
sentin la necessitat de reunir-se i seguir creant i
creixent com a col·lectiu artesà.

Si el cartró és un material mal·leable, fàcil de manipular, per què es deixen les caixes al costat del
contenidor? Si sempre s’ha dit que viure en un poble és com tenir una casa molt gran on els carrers i
les places són casa nostra, llavors per què utilitzem
aquest gran pati que tenim com a paperera?

Gimnàstica Nou vehicle
per a la
gent gran

per a l’Agrupació
de Jutjats de Pau

Un cop establerts els objectius, ja s’ha posat en
marxa tots els divendres de 10 h a 11 h la gimnàstica per a gent gran al Casal de la Secuita. Com
a prioritat, es va considerar la part lúdica donat
que, per mitjà d’aquesta, preserven i mantenen les
funcions bàsiques de les persones grans: mobilitat articular, reeducació de la postura, coordinació
neuromotora, respiració i relaxació.

L’Agrupació de Jutjats de Pau ha estat dotada am
un vehicle (un Renault Clio) que permetrà poder
desenvolupar la seva tasca als diferents nuclis de
població que conformen dita agrupació. El cost
econòmic del vehicle ha estat assumit en la seva
totalitat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que tanmateix assumeix el seu
manteniment, assegurança i carburant; sent l’Ajuntament de la Secuita el seu dipositari.
Aquesta nova eina, posada al servei dels treballadors de l’Agrupació de Jutjats de Pau de la seu
de la Secuita, facilitarà el trasllat del personal del
departament de Justícia als diferents nuclis de
població que la formen: l’Argilaga, Vistabella, les
Gunyoles, el Catllar, Renau, Pallaresos i Perafort,
així com les diferents urbanitzacions que estan integrades en els termes municipals.

Te’n recordes?

Si els adults som els que eduquem, una part d’aquesta educació és el civisme i és la nostra responsabilitat. Quin sentiment s’amaga darrere les actuacions
poc cíviques? Manca de poder personal, baixa autoestima, agressivitat, por, intolerància, manca de
confiança, d’amabilitat, de modèstia i menyspreu.
Barreres, pilones, semàfors, reixes, obstacles, passos elevats, etc. són elements que formen part de

l’incivisme. Amb una mica de seny per part de tothom aquests elements no s’haurien de posar. Aparcar en segona fila és civisme? Voler arribar fins a la
mateixa porta d’entrada dels llocs on anem sense
tenir en compte que no som els únics, és civisme?
I el dret dels vianants on queda? Les voreres són
pels vianants, no pas per als cotxes.

Cuina de tardor
Al taller, els alumnes van aprendre a cuinar
els següents plats:
Fricandó
Espaguetis amb escopinyes
Risotto amb bolets
Civet de cérvol amb fruits del bosc i cebetes
confitades
Bacallà al forn amb llit de patates
Mar i muntanya
Xocolata amb fruits secs
Flam de castanyes

Bon profit!!

Potser la gent està confosa i necessita aprendre
el respecte, la tolerància, la paciència, l’harmonia,
la responsabilitat i la cooperació amb les persones
i els grups. Es podria començar amb “no facis als
demès el que no vols que et facin a tu”.
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“El bazar solidario”

“El bazar

solidario”

Una pel·lícula que qüestiona el treball solidari d’algunes ONGs
i el paper que juguen en el marc global. En el món globalitzat i
capitalista, la solidaritat pervertida és un producte més que es
compra i es ven en el mercat.

Tractament
La pel·lícula s’explica a través de la mirada subjectiva dels realitzadors.

“Si tenim els mobles del

menjador de caoba,
...per què no apadrinar
un nen que hi faci joc?”
Sinopsi
Un nou producte solidari s’ha popularitzat durant
l’última dècada: l’apadrinament. El bazar solidario
explica el procés de desencant d’una donant -padrina- respecte el programa d’apadrinament en què
participava amb una ONG.
La padrina és la pròpia realitzadora que, amb el
seu col·lega i corealitzador Aleix, viatja a Colòmbia
per gravar el publireportatge de l’ONG amb la qual
col·labora.
A mesura que avanci el pla de rodatge, els realitzadors se sentiran contrariats pel paper que estan
jugant en un context aliè, en el qual els falten les
claus per interpretar la realitat.
Guiats pels treballadors de l’ONG, seguiran el rastre
dels 0,60 € al dia amb els quals s’apadrina un nen.

La càmera en mà, indiscreta, registra en plans seqüència les visites planificades per l’ONG per al
rodatge. Causant, i testimoni alhora, de moments
incòmodes i tensos, les escenes filmades deixen
veure el que s’amaga; mostra allò aparent de les situacions, sembra un dubte en l’espectador (i abans
en els propis realitzadors) sobre el què és i el què
no és, el que es diu i el que s’omet... Deixant que
sigui l’espectador qui faci la seva pròpia interpretació de la situació filmada.
La veu en off de la realitzadora serveix de fil conductor i construeix la mirada subjectiva dels realitzadors. Una mirada sincera i autocrítica que, a partir d’un desencant, busca respostes a les preguntes
que sorgeixen i també la manera de resoldre les
pròpies contradiccions.
El contingut més teòric i discursiu del documental
es desenvolupa a través d’una sèrie d’entrevistes.
Unes realitzades a Colòmbia, als treballadors de
l’ONG Children International. Altres a Espanya,
a dos treballadors i investigadors del món de les
ONGs que els realitzadors, interessats en els seus
punts de vista, van voler entrevistar: Miguel Romero Baeza i Carlos Gómez Gil.

L’ús d’imatges de televisió d’una gala benèfica i altres recursos extrets d’internet (notícies, publicitat
d’ONGs...) al·ludeixen al pes de tot allò mediàtic,
espectacular i virtual i el seu paper com a falsificador de la realitat.
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“El bazar solidario”

Des del confort o des de la precarietat submileurista, infrasubmileurista o nieurista, es fa insuportable
la propagació veloç de la misèria. No és en un gueto, tampoc és un submón: és el món.
Estem constatant que la globalització va augmentant de milió en milió les vides que es poden malbaratar. També va incloent les nostres com a espectadores. Ferralla de mans i cervells que és una
inutilització i impotència: allí només i ha l’opció de
sobreviure o buscar entreteniment.

solidari. Pla a pla la càmera va seguint el rastre dels
0,60 € diaris amb els quals pots apadrinar un nen.
El documentalisme entra en crisi quan es delecta
en el tremendisme o ofega tot el que es podria veure amb un alliçonament de l’espectador. El bazar
solidario té la peculiaritat que en cap moment guia
els entrevistats. En cap moment hi ha actuació ni
escenografia i el ritme brota de la presa, únic element que organitza el desenvolupament temporal.

Però no volem ser espectadors. Volem fer alguna
cosa. Som conscients que en el Primer Món les
institucions “socials” governamentals són estructures autoreferencials, burocràcies que transformen
les solucions en problemes. Grans orquestres de
la dilació, que amb les partitures dels impresos
interpreten la simfonia de l’ajornament. I respecte
algunes ONG, doncs ja hem vist com, tan aviat surt
del donant, la donació es converteix en avantatge i
lucre del professional del retret i la recriminació…

De fet, l’Aleix i la Zeltia van ser guiats per l’ONG:
però tot el que la càmera va recollint desmenteix
l’autopromoció de la gerència solidària. Hi ha escenes de gran densitat visual: els gestos, les cares,
les serietats d’haver-se mudat..., que deixen la intervenció de l’ONG com una representació. Aquí
es confronten el fals documental i la literalitat a la
qual al·ludeix. Queda desmentit qualsevol anunci
que hagi motivat algú per apadrinar. Es desmenteixen les imatges dels seus anuncis, així com la lletra
gran i la petita.

Una nova modalitat de solidaritat s’està popularitzant: l’apadrinament. El bazar solidario és un documental que recull el viatge des de la donació fins al
contacte amb l’apadrinat. Fins a Colòmbia van anar
l’Aleix i la Zeltia per filmar els efectes d’un impuls

De manera transparent i directa l’espectador pot
contemplar com la donació sosté una estructura de
fer permanent la dependència, així com de bancarització de la misèria. A El bazar solidario veurà un
testimoni, d’antologia, sobre quina classe d’animal

Les seqüències teatrals d’una parada de fira, “Bazar Solidario”, que ofereix nens apadrinables com
si fossin una mercaderia més. I la seqüència que
mostra un llibre en miniatura de la Declaració Universal dels Drets Humans, se serveixen de la sàtira
i l’humor negre per expressar el rebuig a un món
mercantilitzat i desigual.
Per últim, és interessant destacar la seqüència final de la pel·lícula. En la presa de vídeo veiem uns
nens jugant alegrement a ser gravats per la càmera, mentre les veus en off d’una dona i un home
colombià reflexionen sobre l’“ajuda” que el seu país
rep de les ONGs: “és entendre, quan encara ets un
marrec, que ni tu, ni la teva família, ni el teu país es
desenvolupen, senzillament depenen.”

Alguns apunts a propòsit
d’El bazar solidario
Escrit per Antonio Martínez Márquez.

S’ha fet tangible que gran part del món segueix el
camí, o s’ha convertit en un pou negre. I encara
que els botxins ens semblin identificables, les víctimes estan a l’abast de qualsevol que obri els ulls.

és això dels microcrèdits: la picor del deute contagiat on gairebé no hi ha superfície biogràfica. Escoltarem com es descriu amb llenguatge macroeconòmic: “matèries primeres”, “empresarialitat”…,
el que envolta un crèdit de 100 dòlars. També podrem contemplar la grandiloqüència amb què es
descriuen els “esmorzars nutricionals”: cada quinze dies amb xerrada inclosa sobre com cuinar, que
és el mateix que com fer un menú per a vuit amb la
patata que es menjaria una sola persona.
La pel·lícula acaba amb una reflexió sobre l’apadrinament, feta per un home i una dona colombians en
veu en off que representa la veu del poble. Diuen
que rebre ajuda d’altres països a través de l’apadrinament suposa “entendre, quan encara ets un
marrec, que ni tu, ni la teva família, ni el teu país es
desenvolupen, senzillament depenen”, i al mateix
temps veiem un grup de nens rient, no somrient,
rient despreocupadament... unes alegries que no
són les d’aquells que han rebut un regal d’algun padrí. L’alegria que no deriva de cap objecte, l’alegria
que es desprèn del fet d’estar uns amb els altres,
allí, entre l’herba i en la sobirana independència de
no haver de preocupar-se de si hi ha algun endoll a
prop per a poder jugar.

Biofilmografia
dels directors
Zeltia Outeiriño González
Va estudiar Comunicació Audiovisual a la Universitat
de Barcelona i va cursar un any d’estudis de cinema a
la Universitat de Bolonya (Itàlia).

Fitxa tècnico-artística

Informació tècnica

Guió i direcció: Zeltia Outeiriño González i Aleix
Cortès Puig
Producció: Zeltia Outeiriño González i Aleix Cortès Puig
Direcció de fotografia i muntatge: Zeltia Outeiriño
González
Música: Marcel Vila, Aleix Cortès Puig

Títol original:
Gènere:
Idioma original:
Durada:
Format:
País:
Any:
Producció:

So directe: Aleix Cortès Puig
So d’estudi: Jacobo Méndez i Marcel Vila
Postproducció de so: Oriol Cuspineda
Postproducció de vídeo: Raúl Ciannella
Escenografia: Marta Soto Formoso
Interpretació: Ginés Bolívar

Festivals
XXVII Festival de Cinema Llatinoamericà de Trieste, Itàlia.
XXXVIII Jornada Internacional de Cinema de Bahia, Brasil.
L’Alternativa 2011, Festival de Cinema Independent
de Barcelona.

El bazar solidario
Llarg documental
Castellà
47 min
Betacam Digital
Espanya
2011
Zeltia Outeiriño i Aleix Cortès

Contacte
Aleix Cortès Puig. Tel. 630839317
Zeltia Outeiriño. Tel. 653499103
bazarsolidario.doc@gmail.com
www.elbazarsolidario.blogspot.com

El seu primer migmetratge documental, Afroditas, va
ser produït des del “Taller de Documental” de l’Observatorio de Cine de Barcelona (Festival de Curtmetratges de Manlleu 2007; Mostra Internacional de Curtmetratges Breus “Registra en Curt 2008”). Ha treballat
diversos anys com a càmera de televisió en informatius i, actualment, és realitzadora freelance i treballa en
projectes i tallers de vídeo participatius i comunitaris
com LaTele, de l’Assemblea per la Comunicació Social, Barribook i Cinescolar.
El bazar solidario és el seu primer llargmetratge documental.

Aleix Cortès Puig
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona
el 2003, és membre de la Fundació Espai en Blanc
(www.espaienblanc.net), des d’on ha participat, entre
altres projectes, en la realització del llargmetratge El
Taxista Ful (Jo Sol) i Miedo (Dinero Gratis). Actualment, forma part del projecte Compartir Dóna Gustet
(www.compartirdonagustet.net), a través del qual ha
realitzat diverses actuacions audiovisuals i musicals.
El bazar solidario és el seu primer treball com a realitzador.
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En Carles Poll,

bandoler
de l’Argilaga
Lladre de camins, bandoler
setcentista o guerriller
austriacista.
Text i fotografies: Marc Dalmau

Va ser un dimoni o un àngel? Les seves activitats
van ser criminals o llibertàries? Morí com un vulgar
delinqüent o com un màrtir? Seguint fórmules morals o reivindicatives, la seva figura pot quedar totalment desfigurada per l’imaginari popular. L’únic
que sabem certament d’ell són els caràcters en tinta de l’escrivà del Consell que en va redactar l’acta
d’execució el 1703. Va ser un bandoler de l’Argilaga que devia convertir l’assalt de camins en una
activitat habitual. Al final va ser el seu cap, i no el
de les seves víctimes, el que acabà penjant d’una
gàbia a un dels portals de la ciutat de Tarragona.
Ocasionà molts mals de cap a les autoritats del
moment, devia ser odiat per molts i estimat per
molts pocs. Aquest text és el meu homenatge cap
aquest personatge, el qual ha estat maltractat per
la historiografia del passat (Cortiella 1982). La
seva forma de morir va ser molt similar a la que va
sofrir el bandoler Joan Serra, o la Pera, que va ser

Acta execució Carles Poll. Llibre Actes del Consell. 1701-1704. Arxiu Històric Tarragona.

El Poll de l’Argilaga.

esquarterat a Valls el 1815 en una cruïlla de carrers, acusat també de diferents crims al Camp de
Tarragona i a qui Lluís Llach va dedicar el 1968 la
seva cançó “El bandoler” amb finalitats clarament
polítiques.

Església de Sant Roc de l’Argilaga. Segle XVII.

A en Carles Poll la propaganda del moment el va
acusar “…de latrossinis, camposicions ÿ omicidis…” però potser s’escapen alguns detalls. Pels
seus enemics obviament va ser un delinqüent,
però pels seus simpatitzants podia haver representat un rebel. Va morir el 1703, durant la primera fase de la Guerra de Successió Espanyola
(1702-1714). En aquell moment, la candidatura
del borbó Felip V va trobar una forta oposició pels
partidaris de Carles d’Àustria. Podria haver estat
en Carles Poll un guerriller antiborbònic? La documentació en aquest sentit és molt lacònica. Seria

molt fàcil dimonitzar aquest personatge i considerar-lo un delinqüent despietat com van fer en el
seu moment les autoritats. O, al contrari, també
seria molt fàcil caure en el romanticisme i considerar-lo un heroi com en Pere Joan Barceló i Anguera o “Carrasclet”. Del que no hi ha dubte és
que estem amb tota probabilitat més a prop d’un
bandoler que d’un delinqüent. De bandolers n’hi
ha hagut en totes les etapes històriques. Coneixem en la Pera, en Carrasclet, en Serrallonga, en
Rocaguinarda o en Tallaferro. Dir que aquest personatge era un guerriller és pensar que darrere
seu hi havia alguna lluita contra el poder establert.
Alguna cosa es pot esbrinar de la documentació
que ens ha arribat i potser també del context històric. Cal dir que en aquest segle el bandolerisme
va estar també molt lligat a la manca de productes
alimentaris i a les crisis de subsistència.

El que coneixem d’ell es troba en l’acta d’execució
conservada a l’AHT (Arxiu Històric de Tarragona).
El document parla de “Carlos Poll del lloch de la Argilaga”. Desconeixem si Poll era el seu cognom real
o bé si era el sobrenom amb que se’l coneixia de
forma més popular. En el capbreu de 1695 apareix
una Maria Coll, esposa del principal terratinent de
la població, Pau Domingo. Podríem pensar que qui
va redactar l’acta va cometre un error i, enlloc d’escriure Coll, va escriure Poll. En tot cas, és molt difícil
que el cognom de la mare hagués acabat passant
al seu fill. D’on podríem extreure més informació
és precisament de la forma com se l’anomenava.
Normalment els sobrenoms s’utilitzen per definir
les habilitats o característiques més marcades dels
personatges que descriuen. El Poll és un sobrenom que no està parlant d’un personatge perillós
o violent sinó tot al contrari, un personatge pròxim
i popular, les accions del qual devien ser força conegudes. Els sobrenoms són ficats moltes vegades
per actes realitzats durant els primers anys. Potser
de petit l’agafaren en un galliner robant polls i se li
quedà el nom de Poll. El document també ens diu
que va estar present “…en lo Camp de Targna”. Per
tant es devia saber moure pels camins amb facilitat
i devia gaudir de cert recolzament per dur a terme
les seves accions. Aquests personatges, malgrat
els seus actes, eren religiosos ja que la moral imperant de l’època també ho era. No seria erroni pensar
que en Poll s’acostés sovint a la parròquia de Sant
Roc de l’Argilaga per buscar perdó pels seus crims.
Les seves eines de treball devien ser la daga, el
pedrenyal i la pistola de butxaca.
Després d’ocasionar molts incidents al Camp de
Tarragona, fou condemnat l’any 1703 a ser dego-

“

Seria molt fàcil
dimonitzar aquest
personatge i considerarlo un delinqüent
despietat com van fer
en el seu moment les
autoritats.

”

llat. El seu cos fet a quarts i el seu cap es van col·
locar dins una gàbia de ferro.
“…convinint que per ordre de dit Real Consell, escrivia a la ciutat participant com aquell havia passat
a sentencia a la causa criminal de Carlos Poll del
lloch de la Argilaga condemnandlo en ser degollat y
fer quartos, y que lo seu cap fos posat en una gabia
de ferro en un dels portals de la pnt. Ciutat perquè
fos vist, ÿ servis de exemplar per ser atrosses los
delictes havia fet dit Poll…”.
El text ens diu que va ser capturat viu i que va
gaudir d’un judici abans de la pena de mort. En
aquesta època, encara no es realitzava la mort
per guillotina; sinó que el degollament era manualment amb daga, destral o espasa. Un cop mort, el
seu cos va ser desmembrat. Una forma era la de
lligar cada una de les extremitats a un animal i colpejar-los perquè augmentessin la tensió. D’aquesta manera es feien quatre parts del condemnat i

el cap es col·locava en una gàbia de ferro en un
dels portals perquè servís d’exemple. Aquestes
execucions normalment eren un espectacle públic i en alguns casos1 el cap del condemnat era
passejat pels carrers de la ciutat, en una espècie
de processó macabra, perquè fos vist i així servís
d’exemple. Si va arribar viu al patíbul, devia morir
pel tall al coll que li infringí el botxí. El portal on
finalment s’exposà la seva testa podria haver estat
el del Roser, el de Sant Antoni, el Portalet o el de
Lleida. Ironies del destí, el cap del Poll va acabar
dins una gàbia mentre els quarts del seu cos devien ser repartits en diferents camins del Camp de
Tarragona. Els caps dels condemnats podien arribar a estar anys penjats d’aquestes gàbies en els
portals perquè els veiessin els vianants. L’objectiu
d’aquesta pràctica era posar fre a les activitats que
estaven fora de la llei. La captura, el captiveri, el
judici, la sentència i l’execució són elements que
es troben també en la vida d’alguns personatges
històrics com Jesús de Natzaret.
A l’acta d’execució apareix en Narcís Anglasell i de
Roca, jutge del Real Consell a Tarragona.
“Fonch proposat per los Iltres. Srs. Cònsuls per
quant havent rebuda una carta de set del corrent,
escrita per lo Sr. Dn. Narcís de Anglasell ÿ de Roca,
jutge del Real Consell del pnt. Pat”.
El Real Consell de la ciutat estava situat a l’Antic Ajuntament al carrer Major de Tarragona. En

1 Com en el cas de Vicenç Peris a València (Balaguer 1863).
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bat els seus dies a la presó on estava reclòs. El
calabós devia estar situat a la presó del Real Consell. Aquesta presó és actualment un espai tancat,
sense finestres i amb moltes marques fetes pels
presoners a les parets.
Van ser 20 els prohoms que es van reunir a la casa
Consular de la ciutat de Tarragona portats pel cas
d’aquest bandoler setcentista:
“Los Iltres Sr. Agustí de Prat, Joan Arquer i Joan
Sabater, señors consuls. Dn. Agustí Borras, Dn.
Josep Sunÿer, Dn. Gabriel de Borras, Antoni Cases, Dn. Pedro Montoliu, Ambros de Foraster,
Bonaventura Ceresso, Francisco Martí ÿ Cases,
Barnat Pagarolas, Aloÿ Ilenes, Joseph Sarreta,
Pere Pau Icart, Francisco Matheu, Joseph Plana,
Joseph Somilla i Antoni Cases ÿ Oriol”.
La documentació no ens permet deduir gaires coses més, ja que aquestes actes normalment es feien seguint unes plantilles força estandarditzades.
Primer apareix una fórmula bastant habitual amb la
data “Als deu dies del mes de febrer anÿ de la Nativ.
Del Sr. de mil setcents ÿ tres”. Curiosament aquesta
fórmula no està escrita en un cos de lletra superior
i ressaltat com en la resta, fet que fa que es pugui
confondre amb el final de l’acta anterior. La fórmula
següent és, també, molt estandarditzada:

Detall del gravat amb exhibició de cap de condemnat en un portal (Balaguer 1863, 60).

“

Sabem que no va
ser un delinqüent,
possiblement va ser
un bandoler i fins i tot
podia haver estat un
rebel contra Felip V.

”

aquesta carta el jutge demanava que fos la ciutat
de Tarragona qui contribuís en les despeses d’execució d’en Carles Poll.
“Y al mes parts ÿ que per dit effecte ÿ execució del
predit dit Real Consell incinuava, que la pnt ciutat
contribuís la part lo que fora menester en eix particular perço delibere VS. si la Ciutat contribuira en
lo gasto…”.
Els veguers digueren que l’assessor de l’arquebisbe s’havia ofert a pagar una part. Aquest apunt
és interessant ja que sembla que a inicis del segle XVIII alguns canonges de la Seu de Tarragona
eren proborbònics.

“…encaraque segons han insinuat los Iltres. Señors
veguers de la pnt ciutat, lo Señor Jaume Alberich,
Assessor del camp que lo Ilm. Sr. Archebisbe de la
pnt ciutat, ha offert contribuhin la part en dit gast o
altramet delibere VS. lo fahedor”.
El més irònic del cas és que hi hagué un enfrontament entre la ciutat i els veguers ja que la ciutat
volia que fossin aquests darrers qui paguessin les
despeses d’execució al·legant que la ciutat mai
s’havia fet càrrec d’aquestes sentències.
“Y per dita Iltre. Prohomania fonch deliberat que
attenten que la ciutat no ha fet ninguna Instancia
ÿ que no te mes merament que lo Privilegi de Juÿ
de Proms, ÿ que maÿ ha contribuit ningún gasto en
las execucions de Sentencias, sino que ha corregut
sempre a gastos dels veguers que tenen los utils
de la Jurisdicció, ÿ per los gastos podian ocasionar
estos exemplars en lo essdevenidor ÿ al mes perjudicis que podían resultar a la Ciutat, ans be que la
Ciutat no contribuhesca en ningun gasto, sino que
se escriga al Sr. Dn. Narcis de Anglasell donantli
las gracias ÿ allegant estos motius peraque escrvia
estos gastos ala Ciutat deixant lo escriurer ala disposicio dels Iltres. Srs. Consuls”.
Possiblement, de no haver solucionat aquestes
disputes institucionals, en Carles Poll hagués aca-

“congregada la Iltre. Prohomania amb la forma
acostumada en lo parlador de la casa Consular de
la present Ciutat a hon per estas ÿ semblants cosas
se acostuma convocar y congregar en la qual asisteixen ÿ foren presents…”.
Tot seguit apareixen els noms, cognoms i càrrecs
del personatges que assisteixen i donen fe de l’acta. Finalment, s’utilitzen fórmules com “Fonch proposat per los Iltres. Srs. Cònsuls” i “Y per dita Iltre.
Prohomania fonch deliberat que” per exposar el
tema de l’acta.
Tot això ens podria estar mostrant que les accions del
difunt Poll s’havien fet famoses. Era un personatge
conegut pels habitants del camp de Tarragona i de
la mateixa ciutat i representava un incordi per a les
autoritats del moment. Si la seva mort va ser un cop
polític per a acabar amb un dissident és una cosa que
encara no sabem amb certesa. Sabem que no va ser
un delinqüent, possiblement va ser un bandoler i fins i
tot podia haver estat un rebel contra Felip V.

Bibliografia
Balaguer, V. 1863: Prosigue la guerra de las
Germanias a Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón. Tomo IV.
Cortiella, F. 1982: Guia de la Secuita (Tarragonès). Els llibres de la Medusa 14. Institut
d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV.
Excma. Diputació Provincial de Tarragona. 32.
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S’aproven les

adjudicacions per a la

millora dels carrers
Han estat adjudicades les obres
de reurbanització de les Creus
(primera fase) i de la rehabilitació
del carrer de la Victòria i el c. de
Costa Ballera de la Secuita.

Reurbanització de les Creus - Fase I

El passat 26 d’octubre es va adjudicar les dues últimes obres contemplades en el Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya (PUOSC), corresponents al
municipi de la Secuita i que havien estat programades per aquesta anualitat. La distribució del pla
d’inversió i l’adjudicació va ser la següent:

Reurbanització de les Creus - Fase I
Projecte realitzat i dirigit per l’arquitecte municipal
Sr. Ignasi Comas Tió. Afecta als carrers de Guillem
de Claramunt (parcialment), de Vicenç Pascual, de
Josep Gassió, del President Companys, de Bogatell i del Codony. Amb una superfície viària afectada de 8.407 m2, en els que serà substituïda la xarxa
d’aigua, la canalització de gas, l’enllumenat públic,
el soterrament de la xarxa de telefonia, s’instal·larà
el clavegueram en els trams no existeixi, es construiran voreres i guals i la pavimentació.
El cost total del projecte és de 825.323,37 €. A l’empresa GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU se li
ha adjudicat un import total de 431.466,06 €, dels
que 409.892,76 han estat subvencionats pel PUOSC i 21.573,30 € els aporten l’Ajuntament i contribucions especials. La durada de les obres està fixada
en un màxim de nou mesos i l’empresa adjudicatària té l’obligació de contractar quatre persones de la
borsa d’atur municipal durant tot el període d’obres.

Rehabilitació dels carrers Victòria i
Costa Ballera de la Secuita - Fase III
Projecte realitzat i dirigit per l’arquitecte Sr. Lluís Ribe Pié. Pràcticament finalitzen les obres de
rehabilitació del casc antic de la Secuita, un cop
enllestides les dues primeres fases, seguint el model de les anteriors. La superfície total dels carrers

afectats per la rehabilitació és de 1.235,66 m2 en
els que serà substituïda la xarxa d’aigua, la canalització de gas, la construcció de voreres i la pavimentació.
El cost total del projecte és de 118.718,86 €, dels
quals es van adjudicar a l’empresa MONTECATA-

NI, S.L. un import total de 95.343,11 €. El PUOSC en subvenciona 76.274,48 € i 19.068,63 € els
aporta l’Ajuntament. La durada de les obres està
fixada en un màxim de tres mesos i l’empresa adjudicatària té l’obligació de contractar una persona
de la borsa d’atur municipal durant tot el període
d’obres.
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Plantes
Medicinals de la Secuita

l
El racó natura
de la saviesa
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Contes

a la vora del foc

Una veu del més enllà
Coneixeu les rondalles i contes que existeixen al voltant dels nostres pobles? Us mostrem un petit tast amb aquesta història ambientada a la Secuita, narrada per en Josep Maria Batalla dins el seu
llibre “Contes a la vora del foc”.
Tots sabem que hem de sentir temor dels vius i
no dels morts, però un cementiri és sempre un cementiri i causa una impressió difícil d’eludir. El de
la Secuita, avui, amb una carretera que comunica
amb l’Argilaga, amb bones condicions, i amb un accés al Lloc de Repòs, molt ben cuidat, causa, diria
jo, una bona impressió, però abans, ah! Abans...

La medecina tibetana explica la història d’un metge que estava donant la lliçó d’herbes medicinals
als seus alumnes. Com a tasca, els va enviar de
bon matí cap a la muntanya i no podien tornar fins
que no portessin la planta que ells consideraven
millor, la que tingués més propietats. Cap a mitja
tarda van anar tornant els alumnes amb les seves collites, però en faltava un. Molt entrada la nit,
va aparèixer l’alumne perdut sense cap planta. El
mestre li va preguntar per què no portava res i ell
respongué: “mestre, no he sabut quina collir perquè totes servien.”
A les nostres terres tenim una gran varietat de
plantes i arbres que podem utilitzar amb finalitat
terapèutica; només cal sortir a passejar i observar
el que anem veient. Seguir els rituals estacionals
de la vegetació és el millor consell per aprofitar els
seus beneficis. La mare natura és sàvia i proveeix
cada època del que es necessita: als mesos de primavera i estiu, proporciona tot el material per tal de
prevenir els desequilibris que es poden produir a
l’hivern deguts al fred i al vent; durant l’hivern, proveeix dels fruits que ajudaran a mantenir la calor
interna necessària.
El millor moment per a anar a fer la recol·lecció és
al matí, aviat. L’extracció de les plantes ha de ser
sostenible i no s’ha de malmetre la planta de cara
a l’any següent. S’agafa la part de la planta que
sigui d’utilitat, tant siguin les fulles com altres parts
de la planta, i s’ha de tractar amb molt de compte.
És preferible sortir a buscar només una planta per
escapada; així, el procés d’assecat serà homogeni.
Un altre bon motiu és que podrem gaudir novament
d’una passejada. No agafareu més del que neces-

siteu, l’any següent ho tornareu a tenir al vostre
abast. Doneu les gràcies a la planta, recordeu que
és un ésser viu, sensible i que dóna el millor de si
mateixa.
Al nostre terme municipal podem trobar les sempre
conegudes farigola i romaní, esbarzer, ruda, herba
de Sant Joan, espernallac, rosella, plantatge de fulla estreta o herba de cinc nervis (llantén), malva,
fonoll, matafaluga, camamilla, card marià, xicoria,
ortiga, blavet, borratja, orenga, alyssum marítimum
(herba pixanera), sense oblidar-nos dels arbres
que també formen part de la terapèutica natural, el
xiprer, l’olivera, la noguera i el roure entre altres.

sa camí. El cementiri, la seva obsessió. El cementiri de la Secuita és avui un orgull pels secuitencs:
és, potser, un dels més ben cuidats de la comarca,
ben ordenat i net, però no deixa de ser un Lloc de
Repòs. Des de l’any 1912, en que s’inaugurà, hi
són rebollits centenars de secuitencs.

L’esmentada carretera era abans un camí en molt
mal estat, que quan plovia era intransitable, però si
no volies anar a tombar molt lluny no hi havia més
remei que afrontar la realitat: als morts els era igual
un trontoll més o menys, però als vius...

Jo crec que en Pau, així s’anomenava el nostre
protagonista, quan arribava a la seva altura li agafava tal “cangueli”, que es plantava a ca l’Orilla, primera casa del poble de l’Argilaga, en cinc minuts,
perquè els talons li tocaven el cul de tant córrer,
com vulgarment es diu. Però un dia....

Doncs bé, un veí de l’Argilaga, barri de la Secuita,
entre altres, tenia el costum d’anar a prendre el
cafè a la Secuita, cada dia després de sopar, ja que
allí hi havia més ambient. Era bastant tabalot i tenia
bastant afecció a cantar, encara que desafinava
bastant. Quasi sempre anava sol i es veia obligat a
passar per davant del cementiri si no volia fer mas-

− Pau puja!! –li cridà una veu d’ultratomba, segons ell, invitant-lo a pujar al cementiri. Quan
això ocorregué, llavors sí que va sobrepassar
tots els límits de velocitat.
− Vatua!! Em criden del cementiri, són les dotze de
la nit. Això deu ser un ànima de l'altre món, jo em
pensava que aquí tots dormien el son etern. –La

Tesa Cisa

Alyssum marítimum
En aquests mesos d’hivern podem entretenir-nos
anant a collir herba pixanera, ja que és una de les
poques plantes que trobem que floreix tot l’any.
Hàbitat: marge de camins i conreus.
Descripció: petita planta d’uns 20 cm d’alçada. Cada tija revestida a la part inferior per fulles linears lanceolades. Petites flors blanques a
la part superior formades per quatre pètals que
formen una creu. Lleu olor a mel.

Propietats: diurètica, astringent, colagoga
(afavoreix l’eliminació de la bilis).
Parts utilitzades: flors i fulles (fresques o
deixades assecar).
Indicacions: retenció de líquids, edemes, pedres a la vesícula.
Formes d’aplicació: infusió, decocció.

El Campanar
del
poble

veu li tremolava, mentre deia això. I arrancà a
córrer com ànima que s’enduu el diable i si algú
no l’hagués parat segur que arriba a Renau.
La cosa es comentà molt, però no es tingué notícia
que li haguessin gastat cap broma. Des de llavors,
a la nit, s’acostumà a passar per les Creus en direcció al Mas de Fortuny. Ell sempre estigué segur que
l’havien cridat des del cementiri. Per més pega, en
morir, fou sebollit al cementiri de l’Argilaga, ja que
fer-ho a la Secuita, tal vegada hauria tingut ocasió
de trobar-se amb el que el cridà un llunyà dia.
Per l’esmentada carretera poca gent hi circula a
peu i menys de nit, tothom viatja en cotxe, i així no
et pot cridar cap viu, ni cap mort quan hi passes.
Bruixes, apareguts, fantasmes, morts etc. Quan
ningú ni hi pensava, tornen a fer acte de presència,
segons alguns. Els veu algú? Qui sap.

El campanar del meu poble és diferent,
no destaca per la seva grandària,
tampoc es pot dir que sigui la germanor de la nostra catedral,
però el meu campanar, el del poble, és diferent.
Diferent per la seva construcció gòtica romànica.
Petitó amb tan sols dues campanetes
suficients per que tothom pugui saber quina hora és.
Aquests diumenges de primavera sense soroll
les campanetes s’escolten per tot arreu amb el seu ding dang,
delicat i coquetó, ens fa saber quan és l’hora de l’oració
Toquen i toquen les campanetes sense parar
a vegades sembla que es vulguin escanyar.
Però el nostre campanar amb les seves campanetes,
presumeixen i presumeixen del poble i els seus habitants.
Cecilio Hernández Ramos
La vostra creativitat i estima cap al poble pot publicar-se a la revista Quatre!
Envieu-nos les vostres creacions a l’adreça electrònica aj.secuita@altanet.org
amb el concepte “Calaix creatiu” o físicament a l’Ajuntament.
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Exposem els treballs
dels nostres alumnes
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Agenda del
1r trimestre
de l’escola
Guillem de
Claramunt

Com cada any, a l’escola vam celebrar la tradicional Festa de la Tardor, el dia 28 d’octubre de
2011. Es va realitzar un ampli ventall d’activitats
(degustar fruits de la tardor, fer panellets, torrar
castanyes...).

Octubre

Com a novetat d’aquest curs, les famílies van col·
laborar en la realització de treballs manuals dedicats a la tardor i havien d’ésser confeccionats utilitzant algun tipus de fruit d’aquesta estació de l’any.
Aquesta iniciativa va tenir molt bona acceptació
i la implicació de les famílies va ser total, amb la
presentació de treballs molt originals i de complexa elaboració. L’exposició ha restat oberta al públic
durant les dues primeres setmanes de novembre.
Des de l’escola volem aprofitar per agrair-vos públicament la vostra participació.
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escola

Bases de participació

2n concurs literari
“Sant Jordi”
Col·labora: Ajuntament de la Secuita

1.

28 d’octubre: Festa de la tardor.

Novembre

D’altra banda, els alumnes de 6è van ser els encarregats de preparar la fruita i repartir les castanyes a
la resta d’alumnes de l’escola. I ho van fer disfressats de castanyeres!!!

Moltes
gràcies,

Cesca!

Després de vint anys, molts d’ells com a directora de la nostra escola, na Francesca Freixes i
Prunera ha encetat una nova etapa aquest juliol, la de la jubilació.
En agraïment a aquest anys de dedicació i
col·laboració en l’educació dels nens i nenes del
municipi, l’Ajuntament la va obsequiar amb un
ram de vint roses simbolitzant, així, cadascun
dels anys que ha passat amb nosaltres.
Desitgem que en aquesta nova etapa, Cesca,
puguis fer realitat tots els teus somnis.

10 de novembre: Sortida dels
alumnes de 1r, 2n i 3r “L’oli i
l’olivera” a la Cooperativa de
Picamoixons.
25 de novembre: Audicions
de Santa Cecília a l’escola, a
càrrec del grup musical ATOT.
Ed. Infantil “El viatge de l’Enric
i en Jan” i Ed. Primària “La
percussió”.
28 de novembre: Xerrada sobre
la sensibilització i reciclatge
d’aparells elèctrics i electrònics,
a càrrec del Consell Comarcal del
Tarragonès per als alumnes de
4t, 5è i 6è.
29 de novembre: Sortida dels
alumnes d’Ed. Infantil “Teatre
Metropol i Casa de la Festa” a
Tarragona.

Desembre
9 de desembre: Reportatge
viatge cooperatiu al Perú a
càrrec dels joves de la Secuita.
12 de desembre: Sortida al
teatre Metropol dels alumnes de
4t, 5è i 6è.
15 de desembre: Visita a
l’escola de la directora dels
Serveis Territorials a Tarragona,
Àngels González.
20, 21, 22 de desembre:
Activitats diverses sobre el
Nadal: caga tió, arribada dels
patges i cantada de nadales al
poliesportiu del centre.

2.

Aquest concurs s’adreça als tots els alumnes matriculats a l’escola Guillem de Claramunt
de la Secuita.
El segon concurs literari “Sant Jordi” aplega dues vessants:
	- Dibuix (per als alumnes d’Educació Infantil).
	- Prosa i poesia (per a Educació Primària).
Opten als premis els treballs presentats per cadascuna de les categories que compleixin les bases de l’esmentat concurs.

3.

S’estableixen quatre categories, repartides de la forma següent:
A: alumnes d’Educació Infantil (P3 i P4: dibuix / P5: rodolins)
B: alumnes de cicle inicial de Primària (endevinalles)
C: alumnes de cicle mitjà de Primària (cal·igrames)
D: alumnes de cicle superior de Primària. (narració: el conte)

4.

Els originals han d’estar escrits en llengua catalana.

5.

El tema és lliure.

6.

Els treballs han de ser individuals i de creació pròpia.

7.

Cada concursant només podrà presentar un sol treball.

8.

Els concursants podran lliurar els seus originals fins el 16 d’Abril de 2012 al seu
tutor o tutora.

9.

Els treballs han de tenir les següents característiques:
	- El paper ha de ser de color blanc o reciclat i mida DIN-A4.
	- L’extensió del treball per a la categoria D serà com a màxim de dos fulls
escrits a mà per una sola cara i a doble espai.
	- Al full hi ha de constar el títol i el curs, i ha d’anar signat amb un pseudònim.

10. El jurat estarà format per un/a representant de l’Equip directiu, un/a representant
de l’Ajuntament, la mestra Coordinadora d’Educació Infantil i la mestra Coordinadora de Primària.

11. El premi per a cadascuna de les categories, cedit per l’Ajuntament de la Secuita és:
	- Diploma, un llibre adequat a l’edat de cada categoria i la publicació del
treball a la revista del poble.
A la resta de participants se’ls lliurarà un diploma de participació.

12. La resolució del jurat es farà pública el dia 23 d’abril de 2012.
13. La presentació dels originals comporta l’acceptació d’aquestes bases. Les qüestions que no hi són previstes les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

agenda

Agenda
Gener
Dia 3: Recollida d’andròmines.

Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament per dir
on es deixaran les andròmines.

Dia 5: Cavalcades de Reis.
Vistabella: 19 h. Font del Lleó.
Gunyoles: 18 h. Entrada del poble.
Argilaga: 18.30 h. Entrada del poble.
Secuita: 19 h. Parc Miret.

Dia 14: Projecció
“El Bazar Solidario”.

A les 19 h a la sala de plens de l’Ajuntament.
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Dies d’obertura del Punt Jove a la Secuita
Us podeu apropar al PIJ (situat a la casa del metge, carrer Catalunya, 4)
de 16.30 h a 19.30 h els dies 16 i 30 de gener, 13 i 27 de febrer i el 12 i
26 de març de 2012. Us hi esperem!

Telèfons d’interès
Ajuntament					

977 61 14 54

CEIP Guillem de Claramunt			

977 61 14 21

AMPA						

625 94 30 31

Consultori mèdic					

977 61 12 17

Farmàcia					

977 61 12 67

Cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Secuita

977 61 12 07

Cooperativa Agrícola de l’Argilaga			

977 61 13 62

Davant de la parada de l’autobús de la Secuita.

Horaris de consulta mèdica, infermeria
i pediatria

Dia 1: Inici “Taller de memòria”.

A la sala polivalent del casal de la Secuita. Cal
trucar a l’Ajuntament per a inscriure’s-hi.

Dia 7: Recollida d’andròmines.

Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament per dir
on es deixaran les andròmines.

Horari metgessa
La Secuita

Dilluns

Dimarts

Dimecres

8.30-13.30

8.30-11

18.30-20.30

Vistabella

Dijous

Divendres

8.30-12

8.30-12

12.30-13.30

L’Argilaga

11.30-13.30

Les Gunyoles

12.30-13.30

Dia 18: Carnestoltes.

A partir de les 17 h a l’escola, amb l’actuació
del grup Sidral.

Dia 19: Deixalleria mòbil.

Davant de la parada de l’autobús de la Secuita.

Horari infermeria
La Secuita

Dilluns

Dimarts

Dimecres

8.30-10.30

8.30-13.30

11-13

Vistabella

Març

Dia 9: Inici “Cuina de postres”.

Davant de la parada de l’autobús de la Secuita.

11-13

9.30-12.30

Les Gunyoles

Horari infermeria (extraccions)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

La Secuita

Divendres
8.30-9.30

La Secuita

Dimarts

Dimecres

L’Argilaga
		

6.55
14.35

7.40
15.50

9.20
18.10

10.20
19.35

12.35		
20.50

La Secuita
		

7.00
14.40

7.45
15.55

9.25
18.05

10.25
19.40

12.40		
20.55

Tarragona
		

7.50
15.15

8.25
16.35

10.10
18.50

11.10
20.10

13.15		
21.25

Tarragona
		
		

6.10
14.00
21.30

8.30
15.15

9.15
18.15

12.00
19.00

13.15		
20.15		

La Secuita
		
		

6.35
14.40
22.15

9.25
15.50

9.50
18.50

12.40
19.40

13.50		
20.55		

L’Argilaga
		
		

6.40
14.35
22.10

9.20
15.55

9.55
18.55

12.35
19.35

13.55		
20.50		

Les Gunyoles
		

8.19
17.26

9.54
10.54 12.26
20.26			

15.56		

Tarragona
		

8.40
17.50

10.15
20.50

11.15

12.50

16.20		

Tarragona

10.05

12.05

15.05

18.05

Les Gunyoles

10.25

12.25

15.22

18.25

Dissabtes feiners (tot l’any)
L’Argilaga
La Secuita
Tarragona

7.50
7.55
8.30

10.20
10.25
11.05

12.35
12.40
13.10

16.30
16.35
17.15

19.50
19.55
20.35

Tarragona
La Secuita
L’Argilaga

9.15
9.50
9.55

12.00
12.40
12.35

13.15
13.50
13.55

19.15
19.55
19.50

21.30
22.10
22.05

L’Argilaga
La Secuita
Tarragona

9.55
10.00
10.40

12.35
12.40
13.20

16.30
16.35
17.15

19.50
19.55
20.35

Tarragona
La Secuita
L’Argilaga

9.15
9.50
9.55

12.00
12.40
12.35

19.15
19.55
19.50

21.30
22.10
22.05

Dilluns feiners

Horari pediatria
Dilluns

De dilluns a divendres, feiners (excepte juliol i agost)

Diumenges i festius (tot l’any)
12.30-13.30

A l’escola. Cal trucar a l’Ajuntament per a
inscriure’s-hi.

Dia 18: Deixalleria mòbil.

Divendres

8.30-10.15

Dia 6: Recollida d’andròmines.

Cal trucar a l’Ajuntament amb antelació, per dir
on es deixaran les andròmines.

Dijous
8.30-10.15

L’Argilaga

Horaris d’autobusos

De dilluns a divendres, feiners

Dia 15: Deixalleria mòbil.

Febrer
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informació municipal

Dijous

Divendres

11.30-12.30

Per demanar visita mèdica o d’infermeria, truqueu al telèfon 902 111 444. També podeu
demanar-la a www.gencat.net/ics. Per a atenció continuada o qualsevol altra informació
truqueu al CAP del Morell: 977 84 06 56.

De dilluns a divendres, feiners

L’Argilaga
La Secuita
Reus

9.30
9.34
10.12

La Secuita 10.23 14.25
Reus
11.27 15.27

Reus
La Secuita
L’Argilaga

18.30
19.08
19.12

Reus
La Secuita

9.30 13.30
10.23 14.25

Aquests horaris s’han extret de les pàgines web d’Autocars Segarra i Autocars Plana i estan condicionats a la fluïdesa del trànsit.
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x
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núm.

Vivim les
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il·lusions

La nit de Nadal no es dormia: diu el refrany. Aquesta nit, només una cama al llit.
En havent sopat, a les cases on hi havia mainada es feia cagar el tió, una cerimònia molt
arrelada i que formava part de la litúrgia casolana popular d’aquesta nit. Es feia per mica que
es pogués fer a la cuina i vora del foc. Si això no era viable es feia al menjador. Per tal que
l’evacuació fos més abundant, abans de començar a colpejar-lo, el cap de casa el ruixava amb
una mica de vi blanc, com si el bategés.
Per les contrades tarragonines mentre la mainada fruïa de les llaminadures, els pares amagaven
els bastons, els quals calia tornar a cercar per poder tornar a picar.
Costumari Català de Joan Amades.

!

