núm.

12 ·

Abril · Maig · Juny 2012

El racó natural
de la saviesa
Ja és primavera!

pàg. 14

Solidaris amb el Nepal
pàg. 10

pàg. 8

L’Ajuntament Consistorial
de l’Argilaga i Montbuí

Carnestoltes a l’escola

pàg. 17

Abril · Maig · Juny 2012



editorial

Abril · Maig · Juny 2012



notícies

índex

Editorial
Han passat tres mesos des de la darrera revista en
la que us parlava de les deu estratègies establertes
per Noam Chomsky per a la manipulació mediàtica
de les masses.
En aquests tres mesos, nous esdeveniments han
aparegut en els mitjans de comunicació, noves retallades en tots els àmbits, nous ajustos econòmics
i augment d’impostos que carreguen directament
sobre les famílies treballadores i pensionistes. A tot
això, s’hi ha d’afegir l’aprovació d’una reforma laboral que, amb la justificació de crear les condicions
adequades per al foment del treball, carrega desmesuradament sobre els drets dels treballadors; fentlos, en molts casos, indefensos testimonis d’acomiadaments massius a preus de saldo.
Tots som espectadors de primera fila d’una representació a la qual assistim immersos en una passivitat letal, auto-culpabilitzant-nos de l’actual situació, que no hem creat pas, i acceptant un destí
final, ja sentenciat, sense ser capaços d’iniciar un
últim acte de rebel·lia.
El fet d’assumir sense cap tipus de rebel·lió la pròpia destrucció física, psicològica o dels drets inherents a les persones està recollit en una teoria
psicològica que dóna explicació de l’acceptació i
no resistència de les persones davant aquests fets.
Es tracta de “La indefensió apresa”, de Martin Seligman, basada en un experiment amb gossos al
voltant dels anys 70, que intentaré explicar-vos.
El Dr. Seligman i el seu equip es van encarregar de
subministrar descàrregues elèctriques, al seu laboratori, a dos gossos suspesos en uns arnesos. Les
descàrregues eren idèntiques per als dos animals,
però un d’ells podia evitar-les polsant amb el seu
musell una palanca. L’altre no disposava del mecanisme, la qual cosa li suposava una descàrrega fes
el que fes, atès que només un dels gossos podia
polsar el dispositiu.
Al cap d’un temps varen passar els gossos a una
plataforma dividida en dues parts, una electrificada
i l’altra sense electrificar. Si el gos volia evitar la
descàrrega havia de posar-se en el compartiment
no electrificat. El gos que havia après a aturar les
descàrregues amb el musell ho feia perfectament,

sense problemes. L’altre gos, que havia après a
que, fes el que fes, no podia evitar unes descàrregues que es produïen sense cap regularitat i sense
cap raonament, al final acabava acceptant l’electricitat d’una forma resignada, de forma passiva.
Havia après a estar indefens.
Molt aviat el Dr. Seligman i altres psicòlegs van
traslladar aquest fenomen a la realitat humana i
van comprovar que, en moltes ocasions, també les
persones cauen en un estat d’indefensió apresa
resultat d’una sèrie d’experiències desagradables
davant de les quals cap de les mesures emprades
ha estat efectiva. Es tracta de situacions frustrants
que, per a major desesperació de les víctimes, no
estan sotmeses a cap raó que les justifiqui ni regularitat que les faci previsibles. Les persones aprenen a no fer res per a defensar-se.
En el dia a dia, en les relacions laborals o familiars, hi ha persones que darrere de molts intents
frustrats per a anar endavant han caigut en una
profunda indefensió. És absolutament necessari el
desaprendre la indefensió i recuperar la confiança
en un mateix, tant de manera individual com col·
lectiva.
Aquests dies passats també hi han hagut noticies encoratjadores. Un moviment social que ja diu
prou, que no està disposat a assumir més càrregues de les que els pertoca. Estudiants, mestres,
bombers, metges, mossos, treballadors i treballadores d’aquest país estan sortint al carrer per a dir
prou. Prou retallades, prou ajustos incoherents,
prou injustícies socials i prou de culpabilitzar-nos
d’una situació que nosaltres no hem provocat. Sí
que cal demanar responsabilitats, però als que han
provocat l’actual situació, tant per acció com per
omissió.
Potser, només potser, que aquests siguin el brots
verds més importants d’una primavera que desitjo
que aquests dies ens vagi envoltant tímidament i
que aconsegueixi deixar enrere un hivern rigorós,
que ja es fa massa llarg.

Eudald Roca i Gràcia
Alcalde de la Secuita
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Te’n recordes?

Nova temporada
de les piscines
La temporada 2012 de piscina municipal de la
Secuita s’inicia el 24 de juny i romandrà oberta fins
l’11 de setembre. Els abonaments mensuals corresponen a les dates següents:
· Juliol: del 24 de juny al 31 de juliol
· Agost: de l’1 d’agost a l’11 de setembre
A partir del proper 2 de maig, els abonaments es facilitaran a les oficines de l’Ajuntament de la Secuita
aportant: DNI, fotografia i comprovant de pagament

de l’import a l’entitat bancària amb compte corrent
núm. 2013-3311-11-0210058521.
La documentació es pot entregar personalment
a les oficines municipals o via correu electrònic a
l’adreça aj.secuita@altanet.org, indicant a l’assumpte PISCINA.
El diumenge 24 de juny, coincidint amb l’obertura,
es farà una jornada de portes obertes.

1

Menors de 6 anys

entrada lliure acompanyat d’un major d’edat

2

Entrada diària

5€

ABONAMENTS

Ajuntament de La Secuita
Sant Cristòfol, 2
43765 La Secuita
Tel. 977 61 14 54
Fax 977 61 11 59

www.lasecuita.cat

PREU

EMPADRONATS
(BONIFICACIÓ 20%)

3a

Individual Temporada

de 6 a 11 anys / majors 65 anys
de 12 a 64 anys

48,00 €
80,00 €

38,40 €
64,00 €

3b

Individual Mensual

de 6 a 11 anys / majors 65 anys
de 12 a 64 anys

30,00 €
45,00 €

24,00 €
36,00

4a

Familiars Temporada

per membre (mínim 3 membres)

50,00 € (mínim 150 €)

40,00 € (mínim 120 €)

4b

Familiars Mensual

per membre (mínim 3 membres)

30,00 € (mínim 90 €)

24,00 € (mínim 72 €)

5

Talonari 10 entrades
(Exclusiu per a socis)

1 Talonari per soci

3 € dia (30 € talonari)

Concert a

l’Argilaga
La Coral Sant Esteve del Conservatori de
Vilaseca, va oferir un ampli repertori de temes nadalencs d’arreu del món.
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La realització

d’un acte

Realitzar un acte en un espai comporta una organització que, moltes vegades, no es té en compte.
És una tasca que requereix paciència, col·laboració
i unió de persones que han de poder deixar de costat egoismes, egos i imposicions per a poder treballar per una mateixa fita.
L’harmonia i la fluïdesa han de ser les bases de
tota actuació i donaran la flexibilitat, que és tot el
contrari a la duresa i la crispació. La festa de Carnestoltes, una obra de teatre, un concert a algun
dels pobles del municipi, la festa de l’Olivera, etc.
són alguns dels actes que s’organitzen. Posem
per exemple el concert de Sant Esteve. Comença uns mesos abans, s’ha de planificar la trobada
d’associacions en la que es decidirà a qui se li
atorgarà la medalla d’or del municipi, buscar el
concert adient (amb tots els tràmits que això comporta), compaginar horaris i temps dins de l’acte,
preparar la difusió necessària. El mateix dia del
concert s’ha de preparar la sala d’actes, col·locar
cadires, arreglar l’escenari, equips tècnics i sobretot sortir-se’n dels imprevistos.

Abril · Maig · Juny 2012

Liquidació

del pressupost municipal
corresponent a l’exercici 2011
La Comissió Especial de Comptes, celebrada el
passat 22 de febrer de 2012, ha aprovat la liquidació del pressupost municipal corresponent al
exercici 2011.

de tresoreria de l’Ajuntament en aquest exercici de
2011, que ha estat de 29.342,26 €, millorant encara
més el corresponent a la liquidació del 2010 que havia estat de 6.162,33 €, també positiu.

Destaca el fet d’haver liquidat uns drets reconeguts
nets (ingressos) per un total de 2.248.006,94 € i
unes obligacions reconegudes netes (despeses) per
un total de 2.225.023,89 €.

Podem afirmar, doncs, que l’esforç econòmic ha
estat considerable i positiu, més encara donada la
actual crisi econòmica i el mal moment que estan
travessant la majoria d’Ajuntaments de l’estat. Recalcar que, tanmateix, l’Ajuntament no ha ingressat
cap subvenció per certificació d’obres del Govern
de Convergència de la Generalitat de Catalunya
des del passat mes de maig de 2011.

Aquesta contenció de la despesa i la cura de la Corporació Municipal en ajustar-se a les previsions fetes, evitant desviacions innecessàries. Tot i això, s’ha
continuat fent front a les inversions previstes (obres
de millora i altres inversions) i ha resultat en un pressupost positiu de 22.983,05 €. L’equilibri pressupostari positiu de l’Ajuntament queda fitxat en 123.190,05 €,
havent fet front a 100.207,00 € en concepte de passius
financers. És destacable també el romanent positiu

No ens podem oblidar que, un cop finalitzat el concert, s’ha de deixar la sala com si no hagués passat
res. Tota aquesta feina, amb més o menys temps
per realitzar-la, la tenen tots els que per una raó o
altra han de realitzar un acte. Per això, instem al
treball en equip i a la col·laboració entre tots.

Nevada
Festa de

l’Olivera

Aquest any, es va comptar amb la presència
del Mn. Joaquim Fortuny, vicari general per
a la benedicció de l’estàtua del beat Josep
Maria Vidal, fill de la Secuita.
El lema d’enguany va ser: “ Educar als joves en la justícia i la pau”. Els grallers de la
Secuita, els nens i nenes del poble i l’actuació durant la missa i després amb un concert de l’Schola Cantorum de cant gregorià
van tancar els actes.



notícies

a Vistabella

El 25 de desembre al matí, el poble de
Vistabella es va despertar amb cristalls de
neu a les seves faroles.

Quantes per
son
ho van d
escobrire?s

Aquest resultat econòmic ens reafirma en que, per
a l’exercici 2012, cal de seguir en la mateixa línia
de control de la despesa corrent i ens garanteix el
poder assolir amb certa tranquil·litat el programa
d’inversions previstes per a aquest exercici.

Exercici 2011

Sobre padró
de 1.522 habitants

Esforç Inversor

43,66 %

Noves inversions
per habitant

638,23 €

Total despesa per habitant

1.461,91 €

Capital viu per habitant

792,17 €

Recap. Impotos Directes
/ habitant (IBI,Vehicles)

351,79 €

Consum anual d’aigua
/ habitant (Imps. inclosos)

102,85 €

Liquidesa immediata

34,24 %

Autonomia Fiscal

51,84 %

Concert de

Sant Esteve
L’actuació de Pau Duran en un concert de guitarra
va marcar el pund d’inici dels actes que es van celebrar en commemoració del ja tradicional dia de
Sant Esteve.
A banda de les diferents peces musicals de les que
els assistents van poder gaudir, durant la mitja part
del concert es va fer entrega de la medalla d’or
del municipi a títol pòstum a l’ex-alcalde Francesc
Mestre Mestre. El seu fill, Francesc Mestre Coll, va
recollir la medalla.
A més amés, els Representants de l’ONG NepalAki van i el Mossèn Adam van rebre les donacions
corresponents per Requena.
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Dades de recollida de roba
La recollida de roba dels nostres municipis és una
iniciativa solidaria que data del 2008 i que, aquest
2011, ha aconseguit superar les xifres d’anys anteriors. Aquesta activitat és una mostra de participació i compromís popular amb els més desfavorits i,
a més a més, una eina de reciclatge dels recursos
dels municipis.

Encara així, el 2011, marcat pel retrocés de l’any
anterior i del context econòmic generalitzat, va
començar a evolucionar a partir del mes de març,
malgrat que la consolidació de les donacions de
roba van establir-se a partir del juny mantenint-se
així fins principis d’aquest any.

grat que seguidament el desembre no va continuar
aquest ritme. Aquesta davallada puntual és pròpia
dels mesos d’hivern i, sobretot, Nadal.
Tot i que la tònica del 2009 va ser d’augment progressiu fins a sobrepassar els 350 kg/mes als mesos d’estiu, a banda de Nadal, també cal remarcar el
descens a l’inici de la tardor, caracteritzat pel començament de l’escola i la finalització de les vacances.
L’any 2010 va seguir la projecció general, marcada
en els anys anteriors.

Durant els seus primers mesos d’implantació l’any
2008, la iniciativa va tenir una bona acollida recollint el primer mes de novembre vora 350 kg, mal-

Aquestes xifres, que ens fan pensar en un augment
progressiu de les donacions en els pròxims mesos,
són la realitat d’una iniciativa de la que tots som
part dins els nostres municipis.
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Plens Municipals
Sessió Plenària ordinària
núm. 2, de 26-10-2011
S’acorda la imposició de Contribucions especials per les obres de Reurbanització c/ Guillem de Claramunt i altres de la Secuita.

S’adjudica definitivament les obres del PUOIS 2011 a les empreses i
per l’import relacionat.

2008
2009

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

1r Tri

2n Tri

3r Tri

4t Tri

TOTAL

Co

Ha

Ha/Co

Kg/Ha

Kg/Co

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

353

109

0

0

0

462

462

1

1.466

1.466

0

462

125

2010

0

2011

0

TOTAL

125

101
82
0
183

137
0
213
350

143
180
189
512

332
49
0
381

306

376

200
276
782

0
254
630

375
300
145
820

151
200
229
580

0
0
269
269

220
257
381
1.211

350
0
241
700

363
82
213
659

781
429
465
1675

902
500
628
2030

570
257
891
2180

2616
1268
2197

1
1
1

1.522
1.547
1.582

1.522
1.547
1.582

2
1
1

2.616
1.268
2.197

Obra del PUOIS

Import
projecte en €

Rehabilitació
c/ Victòria i Costa
Ballera

118.718,86

Reurbanització
c/ G. Claramunt
i altres

825.323,37

S’aprova el calendari de pagament dels impostos i taxes segons el següent quadre resum:
PER.

PERÍODE
PROPOSAT

PERÍODE
EFECTIU

600 - Imp. vehicles trac.
mecànica

1

31/03/2012
- 31/05/2012

31/03/2012
- 31/05/2012

500 - IBI urbana

1

28/04/2012
- 29/06/2012

560 - Taxa escombraries

1

28/04/2012
- 29/06/2012

01/01/2012
- 31/03/2012

28/04/2012
- 29/06/2012

501 - IBI rústica

1

30/06/2012
- 30/08/2012

550 - Taxa clavegueram

1

30/06/2012
- 30/08/2012

840 - Conservació
cementiri

1

30/06/2012
- 30/08/2012

010 - IAE

1

28/07/2012
- 28/09/2012

500 - IBI urbana

2

28/07/2012
- 28/09/2012

560 - Taxa escombraries

2

28/07/2012
- 28/09/2012

01/04/2012
- 30/06/2012

28/07/2012
- 28/09/2012

3

31/10/2012
- 31/12/2012

01/07/2012
- 30/09/2012

31/10/2012
- 31/12/2012

4

28/01/2013
- 28/03/2013

01/10/2012
- 31/12/2012

28/01/2013
- 28/03/2013

CONCEPTE

Contribucions especials

PUOIS 2011

La Secuita

Calendari Fiscal

Empresa
adjudicatària

Import
d’adjud. en €

Montecatani

95.343,11
+ Millores (1 treb)

Grup Mas

431.466,06
+ Millores (4 treb)

800 - Subminist. d’aigua

Moció

6544

S’aprova una moció contra la supressió del transport i menjador gratuït
pels infants de L’Argilaga, Vistabella i Les Gunyoles.

Dades: Fundació Formació i Treball

La Secuita, octubre 2011

900

800 - Subminist. d’aigua
2008

400

600

200

300

0

0

Sessió Plenària ordinària
núm. 3, de 16-12-2011

2009
2010
2011
Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Reconeixements extraordinaris i projectes de cooperació
1r Trim

2n Trim

3r Trim

4t Trim

S’Atorga la insígnia d’or del municipi al Sr. Francesc Mestre Mestre
(25/03/1910–15/02/1999) , per la seva vàlua i dedicació al municipi, com a
últim president de la comissió gestora en el període 28/10/1944 a 3/2/1952, i
en la creació de la cooperativa (12-12-1960) a on va ser el primer president.

560 - Taxa escombraries
800 - Subminist. d’aigua
560 - Taxa escombraries
800 - Subminist. d’aigua

Informe previ a projecte de Red Electrica española

Cuina de postres
Després d’un bon àpat, ha tocat aprendre a
donar el toc final a un bon menú. Algunes de les
llaminadures per a deixar de costat les dietes:
Tast de licors
Braç de gitano
Brownies
Crema catalana
Pastís Sacher
Crema anglesa
Muntar nata amb llet vegetal
Melmelades
Pastís amb mascarpone
Flam de castanyes

S’Atorga un ajut de 3.000,00€ al Vicariat apostòlic de Requena (Perú) per
contribuir en el projecte “material escolar”, presentat per la Parròquia de la
Secuita, i un ajut de 3.000,00€ a l’ONG Nepal - Aki, per contribuir en el
projecte “escola de cuina – restaurat” projecte adreçat a nens i nenes d’orfalinats de Katmandú per a una formació professional en el sector de l’hostaleria, presentat per l’AAVV de les Gunyoles.

Servei de Sanejament 2012
S’aprova el pressupost de l’Estació Depuradora de residus (EDAR) per import de treballs ordinaris (93.097,1 € + IVA) , i millores (8.480.- € + IVA).

Modificació de crèdits 1/2011

S’aprova l’expedient de transferència de crèdits del pressupost 2011 núm.
1/2011 finançat amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits, entre partides.

Adhesió a l’iniciativa d’associació Municipis per la Independència
S’acorda formar part, i treballar conjuntament amb el nucli de municipis que
volen constituir una associació d’ens locals amb la denominació “municipis
per la independencia”.

Preus servei de Taxi
S’acorda proposar a la Comissió de Preus de Catalunya perquè autoritzi les
tarifes les tarifes del servei de taxi equivalents a les autoritzades als taxistes
de Tarragona i Reus, donades la circumstància d’autorització de carrega a
l’Estació del Camp, i als efectes de garantir l’equilibri financer del servei i d’evitar greuges comparatius d’aplicació de diferents tarifes per viatges iguals.

S’aprova l’informe desfavorable i alegacions presentades als projectes de la
línia aèria de transport d’energia elèctrica de 220 kV, simple circuit, i 400 kV,
doble circuit, presentat proposta alternativa.

Fons Nacional de Cooperació - lliure designació
S’acorda destinar Fons Nacional de Cooperació tram prestacions supramunicipals per cobrir els serveis mancomunats amb l’ajuntament de Perafort i
l’ajuntament de Pobla de Mafumet (2.754 l’any 2010) i el CCT (26.651,41
l’any 2010).

Aprovació provisional modificació NSP

S’aprova provisionalment el projecte de modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament del terme municipal de la Secuita, en l’àmbit de
l’eixamplke de Vistabella i els camins municipals.

Inici formulació POUM i programa de participació ciutadana
S’acorda Iniciar el procés de formulació del POUM de la Secuita que inclou
el procés d’avaluació ambiental d’acord amb les previsions i requeriments
dels planejaments de rang superior i el programa de participació ciutadana.

Convenis de col·laboració
S’aproven la signatura dels convenis de col·laboració amb el CCT per la
Recollida d’oli domèstic, I AMB Telefonica pel Soterrament línies c/ Coma
de Vistabella.
La Secuita, desembre 2011
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Solidaris amb el Nepal

Solidaris amb

el Nepal

L’Associació Nepal-Aki, per a l’ajuda dels nens del Nepal és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any
2004 per pares adoptants al Nepal. Inscrita al Registre
d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 31.608 i amb un àmbit
d’actuació supra autonòmic. L’any 2010 fou declarada d’Utilitat Pública per la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm 5602, de 7 d’abril de 2010).
Qui som?
L’Associació Nepal-Aki va ser creada amb la finalitat d’ajudar i oferir un futur als nens del Nepal. El
treball de Nepal-Aki es centra en nens i nenes del
carrer, orfes, o membres de famílies en greus problemes econòmics que estan acollits en orfenats o
centres d’acollida.
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Solidaris amb el Nepal

Entre les moltes activitats de l’Associació al Nepal al llarg
de l’exercici 2011, caldria remarcar:

1
2
3

Continuar amb el programa d’apadrinament de nens i
nenes orientat al finançament i seguiment del procés
educatiu d’aquests infants.
Prosseguir amb el programa d’atenció als orfenats en
les seves necessitats bàsiques.
Atenció sanitària als orfenats i resta de la comunitat.

Expedició sanitària als orfenats
(juliol de 2011)
Continuant amb un programa endegat fa dos anys
enrera, un equip mèdic de Tortosa va viatjar al Nepal el passat mes de juliol i va realitzar unes 200
revisions mèdiques a nens i nenes dels orfenats
de Lila, Ramesh, Saraswoti, Amir i a un cinquè situat a les afores de Katmandú, així com a la seva
comunicat veïna. El resultat de les revisions fou
en general positiva. Al marge d’un nen amb una
patologia més greu, la resta presentaven un estat
de salut bo. Es va haver de practicar algunes intervencions mèdiques a l’hospital i diverses revisions
oftalmòlogues.

Projecte Escola de
Cuina-Restaurant Mitho Chha

L’ajut de Nepal-Aki pretén cobrir les necessitats
alimentàries, sanitàries i educatives d’aquests infants, facilitar el seu desenvolupament personal i
oferir-los-hi l’oportunitat de gaudir d’un present i un
futur en el seu propi país.

Des de principis d’any l’eix central de l’actuació de
l’entitat al Nepal se centra en aquest projecte. El seu
objectiu és millorar la qualificació professional de
nens amb escassos recursos econòmics, entre 12 i
16 anys i procedents de diferents districtes de la Vall
de Kàtmandu, al finalitzar l’educació secundària.

La col·laboració de Nepal-Aki al Nepal va començar
amb nens i nenes petites, menors de 16 anys, per
ésser aquests els que es troben acollits en els orfenats. El motiu fonamental pel que es va crear aquesta
associació fou la voluntat i desig de brindar-los-hi la
formació necessària per a que puguin gaudir d’una opció de vida adulta dins el seu propi entorn. Oferir-los la
formació en una professió, en un ofici, que els permeti
gaudir d’una vida autònoma i auto sostenible.

Amb aquest projecte no es pretén tan sols oferir a
aquest jovent una formació professional, aprofitant
les sinergies que genera el turisme que anualment
viatja al seu país; sinó que es vol promoure, així
mateix, la igualtat de gènere i potenciar el paper de
les nens i dones implicades en el projecte. Per al
desenvolupament d’aquest projecte formatiu, s’ha
arrendat i adequat una casa que constituirà el centre en el que es portarà a terme el mateix.

Per tal de poder dur a terme la nostra tasca dins
el país, i atenent les exigències legals imposades
pel propi país, Nepal-Aki va constituir una delegació integrada per la propia població beneficiària, legalment reconeguda pel govern nepalí i inscrita al
Ministeri de la Dona, Infància i Benestar Social del
Nepal amb el número 323/063/64 “ NEPAL- AKI,
NEPAL ASSOCIATION”. Aquesta entitat es regeix
pels seus propis estatuts, aprovats l’any 2063 del
calendari nepalí (2006 del calendari gregorià). Actua com a braç instrumental de Nepal-Aki (Catalunya) duent a terme les tasques de control in situ i
exercint funcions de representació al país.

El projecte està dirigit per la col·laborada i creadora, la sra. Marta Delgado, amb la col·laboració del
sr. Debendra Pokharel (qui dirigeix el projecte a
Kàtmandu) i Nepal-Aki (Nepal).
La viabilitat i sostenibilitat d’aquest projecte gira entorn al taller-restaurant que s’annexa a l’escola de
cuina i en el que s’ha previst servir els plats que seran cuinats pels alumnes en la seva formació. Permetent, d’aquesta manera, no sols formar els alumnes en la gestió integral de l’activitat, des de la cuina
fins al client que s’asseurà a la taula. Però també,
pretén garantir la viabilitat del projecte global.

Altres activitats
a Catalunya

IV Jornades del Voluntariat i Fira de la
Solidaritat a Tortosa
Un any més, es va celebrar aquesta fira a Tortosa
i es va assistir ocupant un espai per continuar donant a conèixer la nostra entitat.

Exposició de pintures de Teresa Miarnau a la
Casa Orlandai de Barcelona durant el mes de
març de 2011
L’exposició conjunta de l’Associació Nepal-Aki i
l’obra pictòrica de temes sobre Nepal de Teresa
Miarnau, treball realitzat durant el seu trekking per
l’Annapurna. La fi d’aquesta exposició ha estat impulsar el projecte Escola de Cuina-Restaurant Mitho Chha a Kàtmandu.

Fires nadalenques
Com en anys anteriors s’ha participat en la fira de
Nadal de Tortosa.

Contacte
Apartat Correus núm. 100
08811 - Canyelles (Barcelona)
Tel. 658 477 540
info@nepal-aki.com
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Època contemporània. Primeres eleccions

L’Ajuntament
Consistorial
de l’Argilaga i Montbuí
Un Ajuntament oficialment
constituït, que disposava
d’una municipalitat, un edifici
de govern i, fins i tot, d’un arxiu.
Text i fotografies: Marc Dalmau

En aquest article1 s’ha intentat donar unes pinzellades de com va ser l’antic Ajuntament de l’Argilaga i
de Montbuí a partir de la documentació conservada i
dels segells de l’època. A inicis de segle, el 1812, es
va escriure la primera Constitució a l’Estat; encara
que la nova distribució provincial no es va aplicar
seriosament fins el 1833. Malauradament, no disposem de gaires notícies històriques sobre aquest
període. No va ser fins el 1846 (Cortiella1982;
Burgueño/Lasso 2002) que l’Argilaga i Montbuí es
va annexionar al municipi de la Secuita a causa del
nou mapa municipal, adquirint d’aquesta manera el
terme la configuració actual.

Detall de mapa de Catalunya del geògraf francès A.H. Dufour.
1845 (Institut Cartogràfic de Catalunya)

(1843-1846)

S’ha pogut localitzar a l’Arxiu General de la Diputació l’acta del 10 de setembre de 1846 del ple on es
fa esment de l’agregació de l’Argilaga al terme de
la Secuita. Encara que l’unió sembla que ja s’havia donat el 24 d’agost de 1846 (Burgueño/Lasso
2002), uns dies després de la festa major.
“...relativo al acta de la elección de concejales de
la Secuita, a cuya población se ha agregado la de
Argilaga y Mombuy, según el Orden de veinte y
quatro de junio último.”
En aquesta època, la població depenia del partit judicial de Valls. A partir de 1851, el nom de Montbuí
desapareix dels documents i queden les dues poblacions annexionades sota el nom de l’Argilaga. La
resta de la documentació esmentada a l’article es
conserva a l’Arxiu Històric de la Secuita (ahs), entre
el 1842 i el 1851. Un dels aspectes més interessants
per a la història d’aquesta població és el moment
de la desaparició del control senyorial del comte del
Catllar, la constitució d’un Ajuntament propi i, finalment, l’annexió al terme municipal de la Secuita.
Aquests tres canvis es van donar en 10 anys, entre
el 1836 i el 1846, i han quedat perfectament registrats en la documentació oficial de l’època.
Segons el padró de riquesa de 1845, els principals
propietaris del terme eren de l’Argilaga. En Pau
Domingo, en Josep Dalmau, en Josep Contijoch,
en Ramon Martí, n’Antoni Martí, na Francisca Rull,
en Juan Martí, en Pedro Mañé, n’Antoni Mañé; i de
Montbuí en Joan Ferré, n’Antoni Giné, en Josep
Mañé, en Ramon Solé, en Juan Solé o en Juan
Pallarès. També hi tenien propietats habitants
de Peralta, del Catllar, de la Secuita, de Bràfim,
de Casafort, de Tarragona, d’Alió i de Nulles. Els
productes conreats al terme eren 107 jornals de
vinya (53%), 37 de secà (17%), 21 de garrofes
(9%), 13 d’oliveres (5%) i 37 de garriga (16%). La
fil·loxera no arribaria fins a mitjans de segle.
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Es tracta d’un segell circular de mòdul mitjà. La impressió era feta a través d’un segell amb mànec de
fusta. S’anomena segell tant al motlle com la marca
sobre la cera d’abella escalfada de color vermell.
El segell està envoltat per una gràfila de perletes
a l’interior de la qual es veu la llegenda Montbuí i
una figura amb tres creus consistent en el que podria ser l’entaulat de l’antiga església. La lletra “n”
de “Monbui” està invertida com si el segell hagués
estat fet per un artesà local. Segellar un document
equivalia a tancar un document. Presenta restes de
tinta blava com si també s’hagués utilitzat com a
segell de tinta. En aquest treball s’ha agafat cera
d’abella, s’ha escalfat i s’ha utilitzat de nou el segell
de lacrar, després de segles de no ser utilitzat.

dels aspectes més
“Un
interessants per a la

història d’aquesta
població és el moment
de la desaparició del
control senyorial del
comte del Catllar,
la constitució d’un
ajuntament propi i,
finalment, l’annexió al
terme municipal de la
Secuita.
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crutadores que abajo firman para hacer el resumen
general de votos emitidos en los tres días anteriores. Leyó el acta anterior y verificado el resumen
de los votos el Sor. Presidente anunció el siguiente
resultado para alcalde y su suplente.”
L’acta continua dient:
“...siendo el número de electores de districto municipal veinte y dos, han tomado parte en la votación diez
y ocho. Y en cumplimiento de lo que previene la ley
firmamos esta acta que quedará original en el archivo del Ayuntamiento, debiéndose sacar una còpia de
ella para remitirla a su tiempo al Sor. Juez Político.”
Amb aquesta acta sabem que l’Ajuntament estava
oficialment constituït, disposava d’una municipalitat, un edifici de govern i, fins i tot, d’un arxiu.
“...quedará original en el archivo del Ayuntamiento”.
L’Ajuntament de l’Argilaga i de Montbuí assumia les
queixes, disputes o plets que s’ocasionaven entre els
seus veïns, alguns d’ells sobre la jurisdicció de les terres o la propietat de les collites. D’aquesta manera, la
municipalitat de l’Argilaga i Montbuí assumia algunes

demandes com les que va portar a Antonio Massoni de
Villalonga, demandant, i a José Contijoch, demandat,
a comparèixer al 1843 davant l’alcalde de Montbuí.
“...en virtud de la cesión de derechos y bienes les hizo
Pablo Vidales y Antonio Rull de la Villa de Nulles según escritura publica que presenta y poseyendo el
demandado otra de las piezas de tierra pertenecientes al expresado Vidales, se le obligue a reconocer
por dueño de dicha pieza de tierra al demandante”.
Trobem una altra disputa del 1845 adreçada a
l’Ajuntament de l’Argilaga en la que es presenten
Ramon Mas i Pedro Mañé contra Teresa Mañé pel
que fa al cobrament d’aliments.
“Visto lo que expones esta parte y de la mejora de
la ejecución que pides, estiendase la misma alas
algarrobas y a la vendimia de la cosecha de Teresa
Mañé hasta el completo de la cantidad porque se
le trabo la ejecución y costas posteriores, librándose la correspondiente mandatoria al Alcalde de
la Argilaga para que proceda al embargo de otra
cosecha, lo notifiques a la expresada Mañé y al Sequestrador José Contijoch para que se haga cargo
del producto de otras cosechas”.

”

Marca del segell de lacrar de l’antic Montbuí

La situació de l’edifici destinat al govern i a l’administració de la població segueix sent un secret. Devia
estar ubicat a la plaça de l’Església o a l’actual carrer
de Catalunya, el que sembla ser l’àrea més antiga
de la població. Es creu que l’edifici de l’ajuntament
es trobava a la plaça de l’Església a la casa coneguda com Cal Roc de Roca per tres motius: és una de
les cases més antigues de la població, presenta uns
arcs apuntats a l’entrada que semblen molt antics i
per la troballa d’un segell de Montbuí que sembla
que va ser reutilitzat com a peu d’una calaixera2.

1 Agraïr la col·laboració de l’Arxiu Històric de la Secuita, l’Arxiu
Històric Comarcal de Valls, l’Arxiu General de la Diputació de
Tarragona i la Biblioteca Pública de Tarragona.
2	 Agraïr la col·laboració de Maria Loreto Martorell, actual alcaldesa de l’Argilaga.

Entre el 1843 i el 1846 hi van haver quatre alcaldes. Aquests personatges són els equivalents a
l’època contemporània a les figures dels batlles
d’època medieval. A la documentació conservada apareix un altre segell que marca l’oficialitat
de l’Ajuntament consistent en la figura del patró
tutelar de la població. Es tracta de la impremta d’un segell que deixava una marca de tinta
sobre el document que s’estava redactant. És
circular, en ell hi veiem la figura de Sant Roc
com a pelegrí amb el bordó, un nimbe al cap i
acompanyat del gos. Al tombant, es llegeix la
llegenda “Argilaga y Monbuy”.
En aquest moment, hi ha una acta sobre les primeres
eleccions que van tenir lloc durant tres dies i, potser,
entre porrons de vi a l’Ajuntament de l’Argilaga.
“En el Lugar de Argilaga y Mombuy a los veinte
y nueve días del mes de febrero del año 1844 siendo las diez de la mañana se rehunieron ante el
Ayuntamiento Pleno el Presidente y Secretario es-

Acta d’eleccions de l’Ajuntament de l’Argilaga i Montbuí (Arxiu Històric Secuita)
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La importància de llegir

Descobrint
							 nous móns
També hi ha un document on es presenta una queixa en contra del pagament mensual als serveis de
la Milícia Nacional ja que van fer pagar el doble del
que pagaven de forma habitual al cadastre.

“El Ayuntamiento Constitucional de Argilaga y Monbuy
informará cuanto se le ofresca a cerca de la presente
solicitud con devolución de la misma a la mayor brevedad para la resolución que corresponda en justicia.”

“...rogamons se sirva VE mandar rectificar el repartimiento hecho por el Alcalde Constitucuional pasado al
lugar de la Argilaga y Monbuy, procediéndose a verificar otro por la Autoridad sivil actual, ausiliada si es menester, de vecinos imparciales, y providad escluyendo
del reparto a los jornaleros que no comprenden la ley
y señalar a los demás lo que les corresponda seguns
sus averes y atendido el espíritu de aquella es de no
gravar demasiado a los concurrentes de este pago”.

Veiem un document del 1843 amb “...la lista de los
mozos de Argilaga y Monbuy comprendidos en el reemplazo del corriente año”. En aquest llistat es destaca a Pedro Martí de 18 anys “...exento por ser hijo de
viuda pobre”. També hi ha un “Convenio celebrado
entre los mozos de Argilaga y Mombuy el 7 de mayo
de 1843 en presencia del Magco Ayntamto Const...”
on sis joves fan un pagament “...entendiéndose que
el total de estas sumas será para el mozo que le
toque el número primero en el sorteo de dicho año”.

El document està firmat en data 15 de març de
1842 per tretze individus de l’Argilaga. Al marge
del document es pot llegir:

Es conserva també a l’ahs un document on Don
Antonio Gibert, representant del comte de Santa

“

La situació de l’edifici
destinat al govern i
a l’administració de
la població segueix
sent un secret. Devia
estar ubicat a la plaça
de l'Església o a
l'actual carrer de
Catalunya.

”

Alzina centenària del camí de Peralta

Segell de lacrar de Montbuí

Coloma (que en aquell moment era en Joan Baptista Maria iii de Queralt), demanà a l’Ajuntament
Consistorial de Montbuí el següent:
“Necesita de esa Municipalidad, le libre una certificación y acredite haber sido el nombrado Sor Conde su
pral desde tiempo inmemorial y hasta el año de 1837; el
Decimador genereal en el territorio i termino de ese lugar, expresando en la misma el valor liquido anual que
aproximadamente puede calcularse que ha productado
el entendido Diezmo en el decenio de 1827 a 1836”.
La carta és firmada a “Torredembarra, 12 de agosto de 1844”. Sembla que la baronia i el comte de
Santa Coloma passaven per mals moments. És en
aquest moment quan el castell del Catllar passarà
a mans del comerciant Josep Safont i els comtes
de Santa Coloma deixaran de tenir sota els seu jou
el lloc de l’Argilaga i Montbuí.

Bibliografia
Burgueño, J; Lasso, F. 2002: Història del mapa
municipal de Catalunya. Barcelona. Direcció General d’Administració Local.
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d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV.
Excma. Diputació Provincial de Tarragona. 33.

El primer pas cap a la lectura es dóna quan
t’ensenyen a llegir. Difícilment podem recordar
ara, com a adults, l’emoció que vam sentir quan
ja érem capaços d’ajuntar les lletres i aquestes li
donaven un sentit a una paraula. Amb els anys,
vam haver de llegir per obligació uns llibres que,
segurament, a molts de nosaltres no ens deien
res. Així, fins que arriba el dia en que apareix un
mestre i et dóna per llegir el Llibre. Aquell que et
trasbalsa, que et fa pensar “en vull més” i comença
la gran cursa; una aventura infinita que no para.
Passen per les nostres mans tot tipus de gèneres
literaris: narrativa, poesia, teatre. Alguns d’ells ens
quedaran a la memòria, altres passaran a l’oblit. Els
llegirem robant-li hores al dormir, serem capaços de
trobar moments insospitats per poder llegir quatre
pàgines, al tren, al bany, drets al metro...

Des de fa uns anys, hi ha a la venda els llibres
electrònics (els també anomenats e-books). Per a mi,
tan sols representa comoditat. Em manca la calidesa,
el contacte personal a l’agafar-lo a prop teu, el
retrobar-lo en el prestatge després d’uns anys i tornar
a llegir aquelles pàgines marcades amb paperets,
tiquets de tren o un sofisticat punt de llibre.
El plaer d’entrar en una llibreria, sentir l’olor tan
especial que fan, passejar sense buscar res en
concret tan sols recorrent els passadissos esperant
que algun ésser màgic et faci anar al prestatge adient
i trobar, sense ni tan sols haver-ho pensat, el llibre
que en aquell moment necessites, el que el teu estat
d’ànim requereix, deixar-se portar sense pensar.
Llegim i seguirem llegint, potser en la recerca d’aquell
primer trasbals que vam sentir ara ja fa molts anys.

Dia de la Dona
Des de l’any 1911, se celebra el Dia Internacional de
la Dona Treballadora, que commemora la lluita de la
dona per la seva participació, juntament amb l’home,
al camp de treball i a la societat en general. Han passat
101 anys. La societat ha anat canviant i la lluita segueix
sent la mateixa. Les remuneracions són en molts casos diferents, més feines addicionals, violència física,
menyspreu, esclat masclista i un llarg etcètera.

una nova era amb models de vida i saviesa que no
corresponen a la projecció de nous i millors ideals.
Es parla d’una nova era, femenina. La feminitat no
es pot limitar a la sensibilitat, la passivitat i la maternitat. S’ha de tornar a descobrir i expressar la
capacitat creadora i transformadora; la dona no pot
identificar-se amb l’home, imitar-lo o combatre’l.
Trobant la seva posició bàsica femenina recuperarà el seu esperit de tot el que és.

Potser és hora de canviar vells paradigmes (creences inculcades al llarg de la història) i que, a força
de ser repetits, les persones viuen, respiren, pensen
i interactuen d’acord amb ells. Alguns paradigmes
que hem escoltat sempre són: la dona, a la cuina;
havia de ser dona (amb caire de menyspreu); segur
que té la regla. Si protesta o diu el què pensa, és
una histèrica. Un personatge com Freud va arribar a
dir que les dones eren homes sense penis.

Al llarg de la història les dones han estat dipositàries del que signifiquen les emocions i els valors que
eren atribuïts a les deesses. Les dones, per tant,
han de recuperar i portar aquest aspecte vital de
la naturalesa femenina una altra vegada al món.
Els homes han de deixar de tenir por i obrir-se, per
a facilitar les necessàries modificacions en les estructures socials, polítiques, econòmiques.

No podem iniciar un nou paradigma sense un canvi en la nostra visió del femení. No podem gestar

Tesa Cisa
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La intel·ligència
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Taller de

plantes
medicinals

de les plantes

Amb la subtilesa de qui coneix el món de les
plantes, es va poder gaudir d’unes hores per a
endinsar-nos en els colors, sabors, olors i formes de les diferents espècies de plantes. Quines parts s’utilitzen: fulles, flors o arrels. Llocs
on es troben les concentracions dels principis
actius més importants.
Tanmateix, es van explicar les diferents formes d’utilització com les infusions i les maceracions. També es van realitzar alguns productes. Tot seguit teniu la recepta del cacau
de llavis.
Tots hem vist alguna vegada o, si més no, hem
sentit a parlar del programa “Redes”. Fa uns
mesos, es va emetre un que parlava de la intel·
ligència de les plantes i començava amb aquesta
frase: “Si es defineix intel·ligència com la capacitat
de resoldre problemes, les plantes tenen molt per
ensenyar-nos” (Stefano Mancuso).
Les persones no poden viure sense les plantes,
però les plantes sí poden viure sense les persones. Les plantes no tenen cervell, no tenen ni una
sola neurona; però ara se sap que les plantes perceben el què passa en el seu entorn. Es defensen
contra els seus depredadors, enganyen a les seves preses i fins i tot es comuniquen entre elles.

Tenen un sistema semblant al neuronal. La seva
funcionalitat i manera de funcionar és igual al de les
persones o els animals en el sentit que obtenen de
l’entorn la informació necessària, però amb molta
més sensibilitat que els animals. La comunicació
entre elles és per mitjà de molècules químiques
volàtils que van d’una planta a una altra, transportant informació sobre l’entorn, el temps, els factors
ambientals del sòl, si hi ha aigua, si hi ha sal, elements verinosos etc. També avisen de possibles
atacs d’elements patògens. Saben defensar-se,
davant d’un atac, canviant immediatament el seu
metabolisme. Fent, per exemple, que les seves
fulles ja no siguin digeribles i es tornin tòxiques.
Les plantes a la nit també dormen, hi ha algunes

en les que es fa molt evident com la mimosa (que
enrosca les seves fulles). Altres plantes pugen les
seves fulles amunt, altres les corben cap al terra.
El mecanisme és el mateix que en els animals.
Potser no som tan diferents amb el món vegetal.
Les plantes són un tipus d’intel·ligència nova que
s’ha explorar, que encara no som capaços de reconèixer. La planta modifica el seu cos, treballa
l’adaptació per a poder sobreviure a l’estrès. No
entenem el seu ritme lent degut a la nostra hiperactivitat i això ens fa perdre sensibilitat.

Quan arriba la primavera i els nostres camps s’omplen de roselles, és el moment d’anar a collir amb
molta cura les flors. Els pètals es posen a assecar i,
un cop secs, es guarden en un pot de vidre.

A través de

l’objectiu

Viure en un entorn rodejat de natura on es tingui la possibilitat de
poder gaudir tant d’espècies vegetals com animals és el somni de
moltes persones. Tenim aquesta sort, podem observar plantes i
animals esbrinant-ne els noms, les característiques i com s’adapten al nostre medi.
Poques vegades podem tenir la sort de compartir
amb un veí del poble una afició. Més complicat es
fa encara si aquesta serveix per a retratar la naturalesa de les persona que les realitza. Paciència,
saber estar, amabilitat, col·laboració i molt de respecte cap a les persones i a l’entorn.

Amb l’Alberto Rodríguez iniciem un nou espai dins
la revista. De la seva mà, podrem anar coneixent
el món de l’ornitologia, en especial del nostre municipi. Podrem gaudir de les seves fotografies on
veurem ocells que ens visiten, altres que hi viuen i
alguns que busquen un lloc per a quedar-se.

Necessitareu:
· oli d’ametlla
· oli de romaní
· cera d’abella
Els olis, al bany maria. quan sigui calent
afegir la cera d’abella, remenar fins que es
dissolgui. Es guarda en pots petits, preferentment de vidre.

Tesa Cisa

Papaver rhoeas
La rosella és una planta anual ruderal, de flors
vermelles. És habitual als camps cultivats. Rep
diversos noms com gallaret, badabadoc, paparola i quiquiriquic, entre altres. La major part dels
atributs terapèutics són proporcionats gràcies als
seus principis actius, els alcaloides, mucílags i
àcids grassos com l’àcid linoleic, oleic, palmític
i esteàric.
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el racó natural de la saviesa

© Alberto Rodríguez
Propietats: té propietats sedants suaus. És
pectoral i expectorant.
Parts utilitzades: pètals.
Indicacions: tos, constipats, mucositat.
Ús extern: conjuntivitis, blefaritis (irritació de
les parpelles). Es prepara una infusió i, un cop
tèbia, s’aplica sobre els ulls amb una gasa.
Formes d’aplicació ús intern: infusió,
juntament amb altres plantes com ara el plantatge
de fulla estreta, farigola, enciam o melissa.

La puput
La puput és un ocell d’uns 28 cm de llarg. És d’un
color marró rosat amb les ales i la cua ratllades de
blanc i negre. El bec és prim, corbat i llarg.

Viu a zones obertes, horts i boscos. Fa els nius
en forats d’arbres vells. A la tardor emigra cap a
l’Àfrica i retorna al mes de febrer.

Té una cresta que pot obrir i tancar, amb les puntes negres. El seu cant és característic, ja que fa
“pu-pu-put”. La femella pon al voltant de 7 ous i els
incuba durant quasi 20 dies.

Si fem la Ruta dels Quatre pobles podem arribar a
veure puputs en el tros del camí del Bosc del Ferrer Ric i en els sembrats que envolten al poble.

S’alimenta de formigues, grills, aranyes, cucs de
terra. És molt pudent. Acostuma menjar a terra
caminant tranquil·lament d’un lloc a l’altre mentre
va picotejant.

Alguns autors que fan referència aquest ocell
tan particular:
Mercè Rodoreda – Aloma
Ramon Garriga i Boixader – Invocació a la Puput
Guillem Viladot – De temps d’estrena
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calaix creatiu

Contes

Plànol: Bàrbara Arnau

El Serrallo

Semblava un barri de la Secuita; però en realitat era
una finca privada, la finca i sis vivendes. Ningú sap de
què ve el seu nom Serrallo, perquè el Serrallo, segons
el diccionari, és el lloc on els mahometans tenen les seves dones. Podria ser que s’anomenés així, en broma,
perquè tenia un bassal gran que en deien la Basseta
–ara ha desaparegut- i ho volguessin comparar amb
Tarragona, el mar i el seu Serrallo, perquè d’àrabs no
crec que n’hi hagi hagut mai.
La família Pàmias, mestre d’obres, i nosaltres, els Batalla, érem els que hi portàvem més anys, que jo sàpiga;
més enrere, qui sap.
Cada veí tenia dues figueres i un bocí d’hort, també hi
havia figues de moro o de punxa, com vulgarment es
diu. Del meu record, ja no estava en molt bones condicions. Hi havia moltes deficiències. Tenia un pou al mig
que els abastia per tot, àdhuc per a regar les plantes.
A més de les esmentades famílies, havíem tingut veïns: l’Agustí Aluja de Postinyós (avui Montferri), de re-

Mans

nom l’Agustí Petit, i la seva muller la Carme; la família
Val, Seró, el Ventura i la Rosària, l’Eusebi que jo no
he conegut, etc.
Quan nosaltres vàrem marxar, hi va passar gent de
tota mena fins a arribar al seu total enderroc i a convertir-se en un solar.
Per falta de dades històriques, en molts aspectes seguirà essent un misteri el forn d’obra que hi havia al final, al
costat de l’última casa, que era conegut com el “fornot”.
Des de l’últim habitatge, al corredor del pis de baix –hi
havia dos pisos,– hi havia una trapa per on es baixava
al forn per a cuidar el foci de com es coïa l’obra. Rajoles, totxos, figures i peces d’ornament. També devien
fabricar càntirs, perquè els propietaris tenien el renom de
cal Cantarer. El forn d’obra devia fer molts anys que no
funcionava, perquè la meva mare, al cel sigui, sempre
l’havia vist inactiu i si visqués tindria 104 anys d’edat.
És també un misteri per aclarir d’on treien la terra que utilitzaven per a fer obra. De la terra roja? No ho sap ningú!
Llavors, tanta terra que hi faltava on havia anat a parar?

Quan l’home va descobrint, amb el pas dels anys,
les noves tecnologies agràries, va augmentant la
seva capacitat per a crear, així com per a aprendre.
Però aquesta transformació porta en sí mateixa noves formes, nous estils de vida, tan familiars com
socials. I aquestes formes innovadores ens han anat
conformant més passius, deixant enrere altres conceptes. Com bé diu Gonzalo Fernández de la Mora:
“La vida humana és un continuo realitzar”.
Personalment, en les meves caminades per aquest
municipi, veig any rere any la forma i transformació
d’aquestes terres, així com les poderoses màquines
que llauren, sembren i recol·lecten. Enrere han quedat aquelles mans endurides d’homes i dones que, de
sol a sol, llauraven, sembraven i recollien els fruits.
Què podem dir. No és necessari lluitar en contra
d’aquesta realitat que tenim, però com a cloenda
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escola

Celebrem el

a la vora del foc

Tal com s’explica al conte “El Serrallo”, aquest barri ocupava la zona de
l’actual parc Miret. Era una finca privada, amb un mur de prop de dos metres i mig. A la finca s’accedia per dues portes: una petita per a les persones, amb unes escales, i una més gran per a poder entrar els carros. Dins
el recinte, seguint les entrades, hi havia el que s’anomenava dos carrers
(un, seguint la trajectòria de les cases i l’altre, la dels horts).
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1. Ca l’Aguller del Tren
2. Cal Pepet de l’Ermita
3. Ca l’Orèncio
4. Ca l’Agustí petit
5. Ca la Teresina

6. Cal Pàmias
7. Magatzem
8. Accés peatonal
9. Camí de carro
10. Horts i figueres

11. Pou d’aigua
12. Accés carros
13. Bassa
14. Porta Petita
15. Forn d’obra

El Serrallo era punt de partida o de pas de gent de tota
mena: captaires, llauners, cistellers, gitanos ambulants
que tenen el seu estatge a la “terra roja” i que, de tant
en tant, propiciaven alguna intervenció de la guàrdia civil. També passaven el noi de la Tona, el boig de Santa
Oliva, el sr. Cigró, aquests eren pacífics. També recordo molt bé un matrimoni de Tarragona. Ell era cec, tocava el violí, i ella cantava romanços d’aquells temps,
que relataven en versos fets cançó els crims i altres
desastres que tenien lloc. La mort de Pablo Casado,
els crims de la pobla de Ferran, etc.
El Serrallo, desaparegut totalment o convertit avui en
Parc Miret. Queden en la penombra de la història moltes coses, que segurament són interessants, però cal
conformar-nos amb el poc que sabem.
Hem de donar les gràcies molt especialment al senyor
Bartomeu Pallejà Domingo, que va viure la seva infantesa al Serrallo i ens ha pogut aportar les dades necessàries per a poder realitzar un esquema aproximat de
com estava distribuït.

a aquesta petita reflexió desitjo dedicar un senzill
homenatge a aquestes mans que, en molts casos, van ser oprimides de llibertat i justícia social,
amb aquest poema.
Hi ha mans que arriben a l’ànima, mans de cor
hi ha que són endurides, peludes i suoses.
Mans que s’aferren al seu treball com l’única solució
Mans esquerdades, cabal de desesperació
Mans que transformen els aliments, són una benedicció
Mans de guant blanc, acusadores sense raó
mans que clamen pau i justícia, clamen compassió
Mans elegants, discretes i sinceres, que inciten l’amor
Mans que parteixen l’ànima quan els hi dones el teu cor
Mans per estimar, tristes, ardents que no tornaran,
Mans d’un dia i per tota l’eternitat.

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.

Carnaval a l’escola!
Durant la setmana del 13 al 17 de febrer, l’escola Guillem de Claramunt vam celebrar la festa
del Carnaval començant amb l’arribada del Rei
Carnestoltes i les seves ordres de caire absolutament divertit. També vam realitzar altres activitats
com la pintada de màscares i una petita rua per
alguns dels carrers principals de la localitat, on
els alumnes van poder ballar i desfilar gràcies a
la música d’acompanyament del grup de grallers
de la Secuita.
El claustre donem les gràcies a la seva col·
laboració i desitgem que els propers cursos la
germanor, la gresca i l’alegria omplin també els
nostres cors.

Fem
macedònia
El alumnes de la classe de segon de primària van
fer una macedònia boníssima amb diferents fruites:
pera, poma, síndria, kiwi, mango, meló, maduixa,
plàtan, suc de taronja i sucre!
Entre tots vam anar tallant la fruita i… quina oloreta
més bona que feia! Ens ho vam passar d’allò més
bé. De tan bona que estava no en va quedar res!

Anem d’excursió a l’Espluga
El passat dia 29 de febrer, els alumnes
d’Educació Infantil van realitzar una sortida a la
fàbrica de galetes “Rifacli” de Montblanc on van
poder gaudir d’una degustació de les delicioses
especialitats que elaboren.
Seguidament, tenien prevista la visita a les Coves de la Font Major de l’Espluga, però a causa
d’una incidència en aquestes no hi van poder
entrar i van aprofitar per visitar el Museu dels

Oficis. Després de dinar, van realitzar una activitat relacionada amb la prehistòria.
Pel que fa a l’alumnat de 4t, 5è i 6è, el passat dia
8 de març també van anar a l’Espluga de Francolí. Van visitar la cova de la Font Major, on diversos audiovisuals i maquetes didàctiques els van
ajudar a assimilar els diferents conceptes de la
prehistòria i la geologia. A continuació, van anar a
una altra cova i van fer dos tallers de prehistòria.
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Informació municipal

ABrIL

Horaris d’autobusos
De dilluns a divendres, feiners (excepte juliol i agost)
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		

Dia 3: Recollida d’andròmines.
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament per dir
on es deixaran les andròmines.

Dia 15: Deixalleria mòbil.
Davant de la parada de l’autobús de la Secuita.

Dia 29: I Campanya de Donació
de Sang a la Secuita.

Telèfons d’interès

De dilluns a divendres, feiners

MAIG

Ajuntament					

977 61 14 54

CEIP Guillem de Claramunt			

977 61 14 21

Dia 8: Recollida d’andròmines.

AMPA						

625 94 30 31

Consultori mèdic					

977 61 12 17

Dia 9: Taller de Cosmètica Natural.

Farmàcia					

977 61 12 67

A les 18.30 h a l’antiga casa del metge.

Cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Secuita

977 61 12 07

Dia 16: Taller de Cosmètica Natural.

Cooperativa Agrícola de l’Argilaga			

977 61 13 62

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

A les 18.30 h a l’antiga casa del metge.

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

Dia 5: Recollida d’andròmines.

Horaris de consulta mèdica, infermeria
i pediatria

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

Dia 24: Obertura i Jornada de
portes obertes de la Piscina
Municipal.

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

La Secuita

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30-13.30

8.30-11.30

8.30-11.30

15.30-17

8.30-13.30

Vistabella

12-13.30

L’Argilaga

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

12-13.30

Horari infermeria
La Secuita

L’Argilaga
La Secuita
Tarragona

Diumenges i festius (tot l’any)

Horari metge de familia

Dia 17: Deixalleria mòbil.
Davant de la parada de l’autobús de la Secuita.

8.19
17.26

Dissabtes feiners (tot l’any)

Dia 20: Deixalleria mòbil.

JUNY

Les Gunyoles
		

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30-11.30

10-12.40

11-13

11-13

9.45-13

Vistabella
L’Argilaga

Dilluns feiners

De dilluns a divendres, feiners

8.30-10.15
8.30-10.15

* Pediatria: previ a cita confirmada telefònicament

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.

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.

De 10.30 h a 13.30 h al pàrking de la piscina
municipal.
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Propera campanya
de donació de sang
a la Secuita
Diumenge 29 d’abril
de 10.30 a 13.30 hores,
a la unitat mòbil ubicada
al pàrking de la piscina
municipal.
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an passat gairebé 190 anys des de que James
Blundell fes la primera transfusió de sang humana.
Actualment, la transfusió de sang és una estratègia
terapèutica habitual a tots els hospitals i el consum de
components sanguinis no deixa d’incrementar-se any
rere any.

Encara que molts grups de recerca treballen des de fa
temps, la possibilitat de disposar d’un substitut artificial de la sang sembla força llunyana. Per tant, avui en
dia l’única font possible de components sanguinis és
la donació voluntària i altruista de sang. L’augment de
les donacions de sang a Catalunya és una realitat, però
també ho és l’increment del consum de components
sanguinis als nostres hospitals.

Per què cal
que jo doni sang?
Per a tu tan sols és un moment, per a molts malalts pot suposar la vida
La donació de sang és un acte senzill, segur, gens dolorós, i assistit per professionals especialitzats en tot
moment. Per a tu, no comporta cap risc, però, en canvi, per a malalts de tot el territori, pot suposar avançar
en el seu procés de curació.
La sang i els components tenen una vida limitada:
• Els concentrats d’hematies es conserven 42 dies.
• El plasma es conserva 1 any.
• Les pl aquetes es conserven 5 dies.

Jo puc donar sang?
Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65
anys que pesi més de 50 quilos.
Cal tenir aquest pes mínim, perquè en cada donació
es recull una quantitat estàndard per a tots els donants (450 ml).
A diferència del que passa quan un es fa una anàlisi de
sang, quan fem una donació, no cal estar en dejú. Fins
i tot és recomanable haver fet un àpat normal.
Tant per a la seguretat del donant com del receptor, es
realitza una història clínica i una sèrie de proves abans
de la donació. Després d’aquesta, s’analitza la sang.
Has de saber que pots donar sang:
• Si tens entre 18 i 65 anys i peses més de 50 kg.
• Tot i que hagis patit hepatitis abans dels 12 anys.
• Encara que no estiguis en dejú.
• Encara que tinguis el colesterol elevat.
• Encara que prenguis algun dels medicaments
més freqüents.
• Pots donar fins a 3 vegades l’any, si ets dona, i fins
a 4, si ets home, entre donació i donació, ha de
passar un mínim de dos mesos

