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Editorial
Pràcticament la nit de Sant Joan, nit màgica, és el començament de l’estiu a les nostres contrades. Un any
més, acabat el curs escolar, són els més petits els que
marquen el ritme de les famílies, dies llargs i calorosos,
activitats a l’aire lliure, remullades a la piscina, vacances, festes majors, retrobades amb els amics a la fresca
de les primeres hores de la nit.
Tothom gaudeix de més temps, d’un esperit més relaxat,
que en part el proporciona el bon temps que ens acompanya a l’estiu, conjuntura ideal per a parlar. A la gent de
l’àrea mediterrània ens agrada molt parlar, ja sigui amb
els amics, els veïns, la família o qualsevol que ens vulgui
escoltar. Això és bo; tenim altres defectes, però aquesta
activitat de relació social és una virtut que ens caracteritza. Deia que ens agrada molt parlar i qualsevol lloc és bo
per fer-ho, al carrer, als cafès, a les terrasses, a l’ombra
o a la fresca de la nit, la gent ens trobem per a parlar.
Alguns imparteixen càtedres inqüestionables, altres escolten i es guarden per a ells les seves opinions, per tal
d’evitar discussions inútils, la majoria expressen lliurement els seus punts de vista amb respecte i empatia cap
els altres i s’enriqueixen de l’intercanvi d’idees.
Les nostres converses mantenen una fórmula establerta que ningú difícilment mai pot obviar. Es comença per
una salutació, sinònim de bona educació, (bon dia, bona
tarda o bona nit, depenent de l’horari). El pas següent
és el de interessar-nos, mitjançant una pregunta oberta,
per la salut o l’estat dels altres, mostrem la nostra preocupació envers els amics o veïns (com esteu? com va la
salut? com anem?), curiosament quasi mai ningú està
malament, uns pocs estan be i la majoria anem tirant
o anem fent. La tercera pauta abans de començar les
converses és el de queixar-nos del temps que fa, quan
l’ha de fer (quina calor que fa! “estiu”, quin fred que fa!
“hivern”) i l’interlocutor reafirmarà la queixa (massa calor
o massa fred). Arribat aquest punt ja estem en condicions de parlar del que ens calgui i destinar tot el temps
que vulguem a la conversa.
Aquest estiu hi ha un tema principal del que parla tothom: la crisi general que assola les famílies, el país i
l’enfonsament de l’economia espanyola, que ens imposa sacrificis sense límits i de la que no es veu pas cap
sortida. Bé, doncs seguint les pautes establertes, vull
adreçar-me a vosaltres:
Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes, desitjo estigueu
bé, malgrat la calor que fa aquest estiu.
És un fet palpable que l’economia europea, en general, i
en particular del país, està en un moment d’extrema dificultat. La Generalitat de Catalunya no disposa de diners
suficients per a fer front els seus compromisos i l’Estat
espanyol ens arrossega a un enfonsament econòmic, a
una pèrdua de competències, de drets socials, laborals
i d’oportunitats empresarials sense precedents, negant
al poble català allò que per dret el correspon.
Europa té en l’actualitat cinquanta estats (50), més de
la meitat (29) s’han constituït com a tal en els darrers
100 anys; Albània el 1912, Armènia, Finlàndia, Hongria
i Àustria el 1918, Irlanda el 1921, Turquia el 1923, Ciutat
del Vaticà el 1929, Islàndia el 1944, Xipre el 1960, Malta
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el 1964, Azerbaijan, Bielorrússia, Estònia, Geòrgia, Federació Russa, Letònia, Lituània, Macedònia, Moldàvia
i Ucraïna el 1991, Bòsnia, Croàcia i Eslovènia el 1992,
Eslovàquia i República Txeca el 1993, Montenegro i Servia el 2006 i Kosovo el 2008. Han estat iniciats recentment
processos de referèndums sobiranistes com el d’Escòcia,
durant aquest any 2012. Desmuntant d’aquesta manera
els tòpics que parlen de suposades dinàmiques globals
que tendeixen a la unitat política i a la superació dels sentiments identitaris, nacionalistes i independentistes.
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Però deixant de banda els sentiments identitaris i sent
objectius en la situació econòmica actual, segons afirma el secretari del Cercle Català de Negocis, “una
Catalunya independent seria el quart estat més ric d’Europa, darrere de Luxemburg, dels Països Baixos (Holanda) i d’Irlanda.” De fet, creu que són els Països Baixos, més que no pas Alemanya, el model que Catalunya
ha de seguir, perquè s’hi assembla molt en uns quants
aspectes. “I sobretot, perquè actualment tenen el principal port d’arribada de les mercaderies de l’Àsia, una
situació que Catalunya hauria d’ambicionar.”
Cal que la Unió Europea sàpigui que les causes de la
nostra situació actual no estan en un baix esforç fiscal, sinó que aquest no reverteix en els ciutadans de
Catalunya. Que sàpigui que un 43% dels nostres impostos se’n van a l’Estat espanyol i no tornen, i que això fa
molt temps que dura, que l’esforç acumulat des de 1986
a 2009 acumula un total de 289.274 milions d’euros, el
triple que la Unió Europea ha aportat en fons europeus
a l’Estat espanyol. Sapigueu que el dèficit fiscal que
pateixen les catalanes i els catalans és de 16.000 milions d’euros anuals; és a dir, la diferència entre el que
Catalunya paga i el que rep a canvi. En altres paraules:
de ser un estat propi, estaríem per damunt d’Alemanya.
Aquestes són dades objectives que, amb una mica
d’interès, podreu comprovar. Som un país punter en
molts aspectes: educació, sanitat, serveis, amb un reconeixement mundial per la nostra capacitat de treball
i l’expansió del nostre teixit productiu que, lentament,
ens anem ofegant sota una pressió fiscal que no coneix
límits. Podem ser austers, això ja es diu amb el nostre
caràcter, però difícilment tirarem endavant administrant
la misèria.
Personalment, em nego a que el nostre futur depengui
del subsidi, cada dia més reduït, o que el futur dels nostres fills, amb un elevat grau de formació, sigui el d’anar
a servir cafès a qualsevol ciutat europea. Arribat aquest
punt, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions
sobre el futur que desitja per a ell i els seus.
Bé, no vull tancar aquestes ratlles sense aprofitar per
desitjar-vos un bon estiu i una millor Festa Major, i agrair
a les diverses comissions organitzadores del municipi el
gran esforç i feina desinteressada que fan, per tal que tots
puguem fruir-les al màxim. A tots ells, d’una forma especial, el meu reconeixement i agraïment.

Eudald Roca i Gràcia
Alcalde de la Secuita
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Millorem
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Es completa
la rehabilitació
del nucli antic
de la Secuita
Amb la nova urbanització dels carrers Victòria i
Costa Ballera s’ha completat la tercera i última
fase de la rehabilitació del nucli antic. Són més
de 1.200m2 en els quals s’ha substituït la xarxa d’aigua, s’ha instal·lat la canalització de gas i
s’han pavimentat els carrers, seguint el projecte
global de tot el casc antic redactat per l’arquitecte Lluís Ribé. Aquesta darrera fase estava inclosa dins el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), a
diferència de les primeres que corresponien als
dos plans de cooperació del govern Zapatero.
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Documentació:
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L’Eixample de Vistabella ja presenta una cara nova.
Les obres d’urbanització, realitzades per l’empresa
Grup Mas Constructors, han consistit en la substitució de la xarxa d’aigua, la canalització de la xarxa de
gas, la instal·lació d’enllumenat públic, la construcció
de la xarxa de clavegueram d’aigües negres i pluvials, el soterrament de les xarxes de telefonia i baixa
tensió, i la pavimentació dels carrers.
A més, s’ha executat un nou doble col·lector (aigües negres i pluvials) que passa per la zona de
serveis tècnics existent entre les parcel·les dels
números 2 i 4 del carrer Nou, que permet el sanejament de l’eixample cap al col·lector general del
poble. Aquestes obres han estat de gran complexitat per les dimensions reduïdes del pas esmentat.
Paral·lelament a aquests treballs, l’Ajuntament ha
promogut una modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament per tal d’eliminar la
unitat d’actuació UA-3.3 i establir una sèrie de correccions en els paràmetres urbanístics de regulació
de la zona. D’aquesta manera, i un cop urbanitzats

els carrers, les parcel·les de l’àmbit tenen condició
de solar i així es regularitza la situació urbanística
de la zona que impedia, per exemple, l’atorgament
de llicències.
Així doncs, els carrers de la Barquera i la Coma ja
estan completament urbanitzats. Pel que fa al carrer Mas de la Tallada, s’ha executat la part del futur
carrer que és de titularitat pública, el lateral sudoest. Cal recordar que el plantejament preveu aquí
un carrer de fins a 10m d’amplada, que s’haurà
d’ampliar un cop s’executi el polígon UA-3.4, sector
de propietat privada contigu a l’àmbit arranjat.
Finalment queda resolt un dels àmbits amb majors dèficits urbanístics del municipi. El sector, que es va començar a parcel·lar a la dècada dels anys setanta, no
tenia ni els carrers pavimentats ni tan sols enllumenat.
NOTA: La companyia Telefònica ens ha comunicat que la retirada
dels suports de fusta i de l’estesa aèria actuals, treballs que ha
de realitzar aquesta companyia i que no estan repercutits dins
el projecte, no es podrà realitzar fins l’any vinent per manca de
recursos pressupostaris de l’empresa.

Per tal de completar els treballs previstos, només
manca l’eliminació del cablejat aeri de baixa tensió, si bé els creuaments amb passos soterrats
ja s’han previst en el curs de les tres fases de
l’obra. Fecsa Endesa ja ha redactat el projecte
de grapat de les seves xarxes.
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Nou enllumenat a Les Gunyoles i Vistabella

Un municipi
energèticament eficient
El cost energètic imputat a l’enllumenat públic
suposa la despesa més elevada dins la facturació elèctrica municipal. Per aquest motiu
l’any 2010 es va encarregar una auditoria
energètica de l’enllumenat públic. Aquest estudi es va realitzar sota els criteris més estrictes
de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia), cosa
que va permetre recuperar el 50% del cost de
l’auditoria, gràcies a una subvenció atorgada
pel mateix Ens.
Al document es proposen una sèrie d’actuacions de millora, estructurades en fases de més
a menys estalvi energètic. Enguany hem iniciat el procés de substitució de les bombetes
menys eficients, de vapor de mercuri de 125w,
per altres d’halogenurs metàl·lics de 35w. Amb
aquesta mesura aconseguim:
• Una reducció de potència superior al 70%
per equip.
• Millora dels nivells lumínics, gràcies a l'alta
eficiència de la bombeta i del projector.
• Complir amb els requisits contra la contaminació lumínica.
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Les Gunyoles

també té Casal!
El passat dia 22 de juny ha estat inaugurat el nou
Casal de les Gunyoles. El poble ja compta amb un
nou equipament que, conjuntament amb el consultori
mèdic amb el qual comparteix espai, serà el punt de
trobada de tots els veïns i veïnes, i la nova seu de la
seva Associació.
L’edifici compta amb un local social equipat com a
sala de bar a la planta baixa, planta que comparteix
amb el consultori. Ambdós, tot i que comunicats, tenen accessos i lavabos independents. A la planta
superior hi ha un despatx i una sala gran polivalent
sota les encavallades de fusta restaurades, així com
també un petit lavabo.
La caixa d’escala, tal i com es va comentar en darrers
números de la revista municipal, es va haver de refer
tota de nou degut als problemes estructurals que es
van detectar en el curs de l’obra. També es va aprofitar per eliminar el darrer tram d’escala per fer més
lluminosa aquesta part i reduir la sobrecàrrega sobre

els murs. L’accés al terrat es fa des del lavabo citat a
efectes de manteniment.
A més, s’ha condicionat la plataforma d’accés des de
la plaça i s’ha substituït l’enllumenat d’aquesta. També s’han soterrat les línies de serveis que passaven
per la façana principal de l’edifici.
L’acte va comptar amb la presència d’un gran nombre
de veïns del poble, acompanyats de representants de
les entitats i associacions del municipi. Varen intervenir
l’alcalde de les Gunyoles, sr. Sergi Triquell, l’alcalde de
la Secuita, sr. Eudald Roca, el president de l’Associació
de Veïns de les Gunyoles, sr. Josep Prados, i el diputat
provincial, sr. Tomàs Bigorra. També foren presents a
l’acte tots els industrials que han participat en l’obra; com
també els srs. Jordi Daniel, director del CAP del Morell,
Santiago Ceruelo i Eugènia Massó, metge i infermera,
respectivament, que disposen des d’ara mateix d’unes
instal·lacions noves i ben equipades per tenir un servei
eficient en aquest nucli del nostre municipi.
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El nou Pla de l’Energia de
la Generalitat tritura el municipi
El nou Pla de l’Energia de Catalunya confirma la importància del node de la Secuita en l’esquema elèctric
de l’àrea del Camp de Tarragona. La nova subestació, prevista de ser construïda en uns terrenys situats
darrere Els Masos, és el pol d’atracció de noves línies
d’alta tensió que sembla estar previstes per a un futur
immediat: anys 2015 i 2018.

377 publicada en el BOPC 349, a sobre encara s’amplien les línies que creuen el nucli urbà de la Secuita
(i la futura zona d’Incasòl a l’entorn de l’Estació del
Camp), incomplint la normativa urbanística i donant
l’esquena a uns veïns que, enlloc de solucions es troben amb majors problemes, enlloc d’anar endavant,
anem enrere...

Algunes de les xarxes que se’n deriven ja han iniciat la
seva tramitació amb resultats, pel que fa al municipi de
la Secuita, ben inquietants i, encara pitjor, sense cap
mena d’intenció d’arribar a un acord de l’administració
competent en la matèria i de Red Eléctrica amb el l’administració local.

Tampoc resulta comprensible que nous traçats proposats passin a menys de 200 m de nuclis urbans com el
de les Gunyoles. En aquest sentit, sobta, encara que
només sigui com un exemple sense recolzament legal, que l’article 4 de l’esborrany de la “Proposta de
normativa de regulació de les línies elèctriques d’alta
tensió” de la Generalitat de Catalunya estableixi per a
línies de 400 kV una distància mínima de 400m a llocs
on visquin o treballin persones i que aquí s’accepti a
menys de 200m, o a tocar en el cas del sector industrial SAUI 2 “Industrial les Gunyoles”. A més, la situació

Un cop assumida la presència de la gran subestació
elèctrica, cal tractar amb cura totes les infraestructures
que hi arriben, doncs el territori que pretenen ocupar
està qualificat com a sòl de protecció territorial agrícola
i paisatgística pel Pla Territorial Parcial del Camp de
Tarragona (aprovat el 12 de gener de 2010 i publicat al
DOGC de 3 de febrer de 2012) i pel Catàleg del Paisatge que es tramità gairebé simultàniament.

Un cop s’hagin complert totes les fases previstes, l’estalvi generat serà, pel cap baix, de
30.000 €/any.

d’aquestes línies condicionarien molt qualsevol petit
creixement d’aquest nucli urbà o de l’industrial.
Aquest incompliment es fa extensiu en d’altres projectes presentats, doncs a la memòria d’aquests hi figuren
conceptes com “la menor longitud posible”, “minimizar
el impacto paisajístico”, “líneas en doble circuito, a fin
de minimizar la existencia de líneas en el territorio”,
etc., que després no es plasmen als plànols i, per tant,
no es fan efectius en realitat.
L’administració competent en la matèria ha demostrat
no tenir gens de sensibilitat davant aquesta problemàtica i la única resposta és agreujar-la i eternitzar-la. I més
encara quan en les tramitacions en curs, no s’ha donat
resposta a les al·legacions de l’Ajuntament, limitant-se
únicament a citar-les i dir que l’empresa “explotadora”
no ha trobat el consens necessari. El Pla de l’Energia
ha de fixar la línia vermella que Red Eléctrica no ha de
poder traspassar, no pot tenir carta blanca en tot.

En la sessió plenària de l’Ajuntament celebrada el passat dia 18 de juny, es van aprovar
per unanimitat de tots els grups les al·legacions a l’esmentat Pla de l’Energia demanant un major respecte al món local i la seva gent, escoltar les seves propostes i fer els
esforços necessaris per compensar aquest “atac” sense precedents al municipi que
canviarà per sempre la seva fesomia. Ha de contemplar la peculiaritat de la Secuita,
doncs suposa un canvi radical en el paisatge i es tracta d’una nova implantació i que
no té els precedents com en d’altres actuacions previstes pel mateix en d’altres zones
del país, ja que tenen ja instal·lacions en servei des de fa anys.
Al·legacions:

Isidre Renuncio
Enginyer tècnic municipal.

Les peculiaritats del territori rauen en l’esforç de preservar un paisatge que gairebé és únic en la zona central
del Camp i més particularment al Tarragonès. Només
cal veure com s’ha triturat l’entorn proper amb creixements desmesurats i infraestructures duplicades i mal
planificades. Tot aquest esforç de molts anys finalment
ha tingut el seu premi: torres de ferro i electrons. La
resposta és clara: no hi cabien enlloc més. I com que
el benefici serà per a la població...no de la Secuita, és
clar. Què hi guanyem?
Perquè enlloc de fer cas a la Resolució 1522/VI, del
Parlament de Catalunya, sobre el soterrament de les
línies elèctriques en el termini de deu anys, adoptada
en Sessió núm. 35, de 10 d’octubre del 2002, DSPC-C

• Requerim que es faci un estudi global amb la participació de l’Ajuntament de la Secuita de totes
les línies i infraestructures elèctriques, actuals
i futures, a curt, mitja i llarg termini, que afectin el
Terme Municipal, i que es presenti a estudi i validació de l’ajuntament de la Secuita, fent constar
que ens oposarem a pràctiques abusives i de fets
consumats, atesa la magnitud de les infraestructures projectades.

ladora del soroll i vibracions, la normativa urbanística municipal i les determinacions fixades pel planejament territorial superiors (Pla Territorial Parcial
del Camp de Tarragona -DOGC de 3 de febrer de
2012- i Catàleg del Paisatge), així com l'apartat
tercer de l'article 70 de les Normes Subsidiàries
de Planejament del terme municipal de la Secuita.
El seu incompliment (com en el cas de l'expedient
RAT-12306) suposa una infracció urbanística.

• Requerim que s'inclogui al Pla el desviament
o soterrament de les línies que creuen el nucli
urbà i que en cap cas es produeixi un increment
de la seva potència ni el recreixement de les seves
torres.

• Cal fer els esforços necessaris per compensar la
concentració d’infraestructura elèctrica en el
terme municipal, infraestructura general que beneficia una zona que canviarà per sempre la seva
fesomia municipal.

• Que els nous traçats es realitzin compartint infraestructures amb línies de doble circuit, d’acord amb
el que s’exposa en les memòries dels projectes.

• Cal establir mesures compensatòries, tant pel
que fa al canvi radical en el paisatge, el perjudici mediambiental general, al paisatge protegit i el
patrimoni cultural com els nuclis antics i l'església
del Sagrat Cor de Vistabella declarada Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN).

• Que les connexions de la nova subestació elèctrica
amb les xarxes existents s'executi d'acord amb els
paràmetres citats a l'apartat anterior i emprant, en
la mesura del possible, el menor recorregut possible i el menor impacte ambiental sobre la zona.
• Que la nova planificació ha de complir degudament
el mapa de capacitat acústica, l’ordenança regu-

• Cal establir els mecanismes de protecció de la
zona humida Clots de la Barquera, i que les macro previsions del Pla energètic no malmetin irreversiblement el paratge natural protegit.

Juliol · Agost · Setembre 2012



notícies

Descobrir com funciona

l’Ajuntament

Te’n recordes?
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Festa per a
la Gent Gran
Foren moltes les persones que van gaudir
d’un diumenge diferent; un bon àpat, ball,
diversió, compartir i sentir-se part integrant
d’un grup amb una mateixa finalitat: viure.
Amb idees, projectes i plans per futurs esdeveniments va concloure un dia diferent.

Això és el que varen fer els alumnes de l’escola.
Per a ells un món desconegut que van descobrir
de la mà d’Eudald Roca amb una visita guiada.
Començant per la façana, passant per tots els despatxos i acabant a la Sala de Plens per aprendre
com es realitzen unes eleccions, com s’escullen els
regidors i com s’arriba a ser alcalde.

Donem les gràcies a la Gent Gran d’El Catllar
per haver vingut i haver compartit les seves
experiències com a col•lectiu.
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Qui és capaç

de fer una cosa així?

Indignació és el que provoquen actes de la categoria de vandàlics, atemptat contra la salut pública.
D’amagat, perquè no pot ser d’un altre manera, és
com ho va fer la persona que va realitzar aquest
acte. Irresponsabilitat, manca de civisme i poca vergonya són les seves característiques personals.
Els contenidors estan ubicats a la plaça on hi ha
la parada de l’autobús, on hi van nens i persones
grans a prendre la fresca.
A la persona que ho hagi fet li recordem que hi ha
un contenidor per paper i cartró, que a la farmàcia es
porten els medicaments recollits, que hi ha un contenidor per roba a 4 metres i que el tercer diumenge de
cada mes hi ha la deixalleria mòbil per matalassos.
I si encara no en té prou pot trucar a l’Ajuntament i
avisar per una recollida d’andròmines.

Curs de català
Anem a comptar els vots

Observant la façana

El dilluns 18 de juny es va fer entrega a la
sala de plens de l’Ajuntament dels diplomes
acreditatius del curs de català a persones
català no parlants, realitzats a la Secuita
i l’Argilaga. Els cursos van ser realitzats
pel Consell Comarcal i subvencionats per
l’Ajuntament de la Secuita.

Associació
Cultural
i Recreativa
de Vistabella
El passat mes de juny va quedar constituïda formalment la nova Associació Cultural i
Recreativa de Vistabella. Els fins de l’associació són: realitzar actes de caire cultural,
festiu, organitzar trobades i desenvolupar la
cooperació entre veïns.
Crear una associació implica assumir un
grau de compromís envers al poble, estimar
el lloc on vius i la responsabilitat de ser optimista per poder tirar endavant els projectes i inquietuds. D’aquesta manera es van
estrenar, realitzant la revetlla de Sant Joan
amb un èxit d’assistència.
Donem la benvinguda a la nova associació
integrada per: Immaculada Mañé, Anna
Celma, Carmen Edo, Anna Segarra, Margarida Celma, Elvira Sauceda, Cristina López
i Marc Vidiella.

Un artilugi diluvià

Programa d’activitats

aquàtiques

de la piscina municipal
Temporada 2012 - Activitats dels mesos de juliol i agost
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

10 a 11 h

Gimnàstica

Gimnàstica

Gimnàstica

Gimnàstica

Gimnàstica

11 a 12 h

Iniciació natació Iniciació natació Iniciació natació Iniciació natació Iniciació natació

12 a 13 h

Aquagym

Aquagym

Aquagym

Aquagym

Aquagym

16.30 a 17.30h

Iniciació
natació adults

Iniciació
natació adults

Iniciació
natació adults

Iniciació
natació adults

Iniciació
natació adults

17.30 a 18.30h

Infantils tècnica

Infantils tècnica

Infantils tècnica

Infantils tècnica

Infantils tècnica

La durada dels cursos és quinzenal:
• 2 de juliol al 13 de juliol
• 16 de juliol al 27 de juliol
• 30 de juliol al 10 d’agost
• 13 d’agost al 24 d’agost

Els cursos es realitzaran sempre que hi hagi un mínim de persones inscrites.
Rebreu tota la informació a les oficines de
l’Ajuntament o per telèfon 977 511 454.
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i la ramaderia comercial (ovelles, cabres, porcs). Els
treballs als boscos també eren molt productius.

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

El casal fortificat
de la Tallada

Notes d’una visita excursionista
El propòsit d’aquest treball és reunir algunes notes sobre un edifici singular del municipi que s’està
perdent de forma irreparable. Malgrat que des de
la carretera de Vallmoll sembla que es mantingui
intacte, s’han ensorrat bona part dels pisos de l’ala
de ponent i més de tres quartes parts de la teulada.
En poc temps ja no quedaran rastres ni de les golfes ni del segon pis. Només quedarà un promontori de runa feta de teules, argila, pedra i calç que
potser els arqueòlegs voldran excavar. Hi recordo
haver passat fa uns anys i veure moltes xemeneies
que treien el cap per sobre de les teulades. Sembla ser que ni el professor Cortiella ni la doctora
Liaño (Cortiella 1982, Liaño 1983) no hi van poder
accedir. És un edifici molt estimat i forma part de
la història del municipi però no s’ha fet cap intent
seriós per protegir-lo de l’abandonament i la degradació. Només ha atret interès d’alguns pintors,
fotògrafs, poetes, escriptors i curiosos. D’aquí uns
anys la història d’aquest casal ja només es podrà
reconstruir sobre el paper.

Història
Pel que fa a la posició geogràfica domina com una
àguila bona part del territori. S’obre cap a l’Argilaga,
la Secuita i Vistabella. Devia ser un nucli tan important com aquestes poblacions però amb el temps
s’acabà abandonant. Tot el recinte ocupa 1910 m2
mentre que l’edifici aïllat ocupa un espai de 650 m2.
Es troba a 155 metres sobre el nivell del mar. Diuen
que sota del casal hi havia túnels que comunicaven
amb els Masos, conjunt d’edificis on s’allotjaven els
jornalers. A partir del segle XIII l’edifici, els drets i
les terres circumdants van ser venuts al monestir
de Santes Creus. Abans de passar al Císter havia
estat propietat de certs personatges laics i amb anterioritat podia haver estat una casa mahometana
(Batalla 2004). Sembla ser que la Tallada també era
centre administratiu de llocs com Peralta, el Codony o
els Garidells i hi havia un molí per moldre l’oli. El monestir en va ser el propietari fins al segle XIX quan
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amb la desaparició dels senyorius i les desamortitzacions es va vendre en pública subhasta.
Les granges cistercenques depenien dels monestirs
i es dedicaven a l’agricultura i a la ramaderia (Lekai
1987, Carreras 1992, Baluja 2008). Controlaven
aquelles terres que estaven més allunyades i segons
les normes canòniques no podien estar més lluny
d’una jornada de viatge de la casa de la que depenien. Al capdavant de la granja hi havia el grangiarius
sempre en contacte amb el cellarius, encarregat del
monestir. Aquest grangiarius era també escrivà de la

cort del batlle i del Consell de la Secuita. A les granges
hi havia la residència pels conversos (capella, menjador, cuina, dormitori), un magatzem pels fruits, les
quadres pels animals, els estables, la sala dels cubs,
el celler i un molí pels cereals i un altre per les olives.
Sota les ordres del grangiarius hi havia germans conversos, es a dir, germans no plenament religiosos. Les
granges intentaven ser autosuficients però mantenien
unes obligacions econòmiques amb el monestir. Eren
conreus habituals els cereals, les oliveres, la vinya, les
hortalisses, el safrà i el cànem. En quan a bestiar hi
havia els animals de tir (mules, cavalls, matxos i bous)

A partir del segle XV la institució dels germans conversos desapareix i les masies passen a ser treballades
per pagesos. En aquest segle va començar a arribar
or americà a Europa i la revolta remença aportà autonomia a molts camperols. A partir del XVI el casal
devia tenir l’aparença típica d’una masia catalana. Per
les bodegues conservades devia tenir com a principal
motor econòmic la producció vitivinícola. Aquestes
masies disposaven de dues plantes i unes golfes (Buetas/Campins 1999). Habitualment a la primera planta
hi havia la cuina amb una gran llar de foc, els estables,
les bodegues, el paller i el vestíbul d’entrada. La segona planta estava destinada als dormitoris i a sobre
d’aquesta hi havia les golfes. A més dels conreus, hi
havia hort i animals de corral (gallines, pollastres, conills, porcs, oques, coloms).
Va ser al segle XIX quan s’efectuà la venda de
l’edifici. Aquestes cases sofreixen una nova etapa
constructiva convertint-se en residència de burgesos
adinerats que utilitzen el modernisme com a mitjà
per representar-se. El monestir de Santes Creus va
posar en subhasta la casa a causa del clima de desamortització i fragmentació de la propietat senyorial.
La família Sabadell, la família Llobera o la família
Estruch són alguns dels nous inquilins fins al darrer
terç del segle XX. En aquesta tercera fase es devia adaptar la casa a l’electricitat. En alguns casos
aquests edificis es converteixen en centres culturals,
centres interpretatius, museus o cases de cultura. O
en altres casos segueixen en mans de propietaris
que s’ocupen del seu manteniment. Però en el cas
de la Tallada, l’edifici s’ha acabat abandonant sense
que ningú hi hagi posat remei.
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Descripció de l’edifici
Es tracta d’un gran casal fortificat amb una muralla
perimetral amb onze merlets catalans o escalonats
a l’ala de migdia i contraforts en alguns altres punts.
Moltes de les habitacions del casal tenien llars de foc.
El casal sembla que va créixer a partir de la torre est
fins assolir la forma actual amb dos pisos, unes golfes
i una galeria d’arcs ogivals. A la façana principal s’hi
veu un rellotge de sol i un campanar d’espadanya. En
la muralla perimetral s’obre una porta (1a) que s’ajusta en unes grans “pollagueres” que dona pas a un
gran pati abans d’arribar a la casa. Es veuen encara

que des de
“Malgrat
la carretera de Vall-

moll sembla que es
mantingui intacte,
s’han ensorrat bona
part dels pisos de
l’ala de ponent i més
de tres quartes parts
de la teulada. En poc
temps ja no quedaran
rastres ni de les golfes
ni del segon pis.

”

les marques de les rodes dels carros i els pilars cònics que evitaven que en passar poguessin colpejar
les parets del portal el qual ha sofert diferents remodelacions. Dintre s’hi detecten una sèrie d’estructures
molt complicades de datar i que podien haver estat
destinades per guardar eines, palla o com a corrals.
Aquest pati (1b) després de l’abandonament del casal podia haver estat utilitzat per a tancar ovelles. La
façana de la casa mira cap al migdia i la porta d’entrada (1c) és amb arc de dovella. Tant la paret de
la muralla de migjorn com la façana estan revestides
de morter i decorades amb motius pintats que imiten
carreus. En aquest sector gairebé no hi ha estrats,
però seria interessant dur-hi a terme una prospecció
arqueològica per veure on arriba el nivell del sòl. Davant del gran portal de l’entrada i de forma asimètrica
ens trobem amb la porta del mas flanquejada per dos
espitlleres a banda i banda. Destaca el treball de forja
dels balcons de la façana.
Un cop creuem aquesta porta ens trobem amb un
vestíbul amb dos arcs (1d) que condueix a un pati
interior (1e) que actuaria com a element organitzador de totes les dependències d’aquest primer
pis. En aquest pati hi ha un pou (1l) de més de vint
metres de fondària i en surten unes escales que
porten cap a la segona planta. Aquest primer pis
seria el que en les vil·les romanes s’anomenava

Escut amb la bandera de Catalunya

pars rustica. S’hi detecten les restes dels estables
(1f) i els cellers (1g) i les restes de les dependències
reservades a magatzems (1j) on s’hi guardaven les
arades, les portadores, les forques, els carros, els
jous... Hi podem veure algunes estructures fetes de
tàpia. Les bodegues estan cobertes per quatre arcs
apuntats que semblen del segle XVI (1g). En aquesta sala també es va construir un cup encara que no
en sabem la data exacta. A la part inferior de la torre
de llevant (1h) es conserven restes de botes i segurament podia haver estat utilitzada també com a
bodega. Tots aquests espais ens fan pensar que el
volum de vi que s’extreia de les terres circumdants
era almenys en aquest segle XVI considerable. La
sala destinada a estable (1f) estava coberta també
per dos arcs apuntats. Es conserven els pessebres
per les cavalcadures, el lloc on lligar-les i un altell
que devia ser utilitzat com a paller. En el sector de
ponent i tocant a la zona de bodegues, hi ha un petit
espai que podria haver estat destinat a presó (1i).
Conserva data del 1772. En ella hi ha també una
sèrie de grafits amb imatges de l’antic i del nou testament que de ser antics datarien amb molta probabilitat del segle XVIII.
En la segona planta hi hauria la pars urbana de la
casa destinada a vivenda. Hi trobaríem els menjadors, els dormitoris, el rebost, la cuina, etc. Destaca
tot el treball d’elements arquitectònics realitzats amb
guix, fet que ens mostra cert grau de luxe i sumptuositat. El nucli medieval ha quedat amagat sota les
reformes que si han anat realitzant en època moderna i contemporània. De la mateixa manera que a la
primera planta, hi localitzem una gran sala vestíbul
sostinguda amb un arc escarser i orientada cap a
migdia. Aquesta sala devia ser la que es coneixia
com la de les set portes (2a). Presenta grans plafons
de guix al sostre que semblen de finals del XIX i inicis del XX on s’hi localitzen lleons enfrontats i motius
florals. Des d’aquesta sala és on s’accionava el sistema per fer moure la campana. La paret està recoberta per un sòcol de marbre rosa que acaba amb
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La intel·ligència

de les plantes
Camamilla

Creix a les vores dels camins i camps, cultivada en
horts amb finalitats medicinals.

Vista del casal des del migdia

una fila de plaques amb motius abstractes gravats.
Tant l’arc com la resta de la paret estan enguixats i
decorats imitant carreus. De l’arc encara en penja
un ganxo on devia anar la llum d’oli. El terra estava
cobert amb una rajola quadrada de 30 cm alternada
amb petites rajoletes blaves de 10 cm. Les habitacions que es conserven a llevant d’aquest vestíbul
eren destinades a capella privada (2b). Conserven
encara les voltes de creueria amb els capitells d’àngels sostenint escuts heràldics (la creu del Císter, la
bandera de Catalunya, un personatge de perfil darrera d’un arbre). També es conserven els medallons
amb la doble creu i els arcs de les portes. Tots ells
són elements decoratius de gran interès i de gran
bellesa. Les seves línies recorden les de la façana
de la casa modernista de la plaça Domingo de l’Argilaga. També trobem l’espai del pati del primer pis
(2c), una cuina amb una llar de foc dividida en dos
per un arc escarser (2d) i el rebost (2e). En aquests
espais s’ha localitzat un grafit que representa una
oca domèstica. Encara hi ha l’empremta humana
dels últims homes i dones que hi visqueren fins al
segle passat. Cal destacar la gran sala que hi ha
a sobre dels cellers coberta amb tres arcs apuntats del XVI i que podia haver estat utilitzada com a

monestir de Santes
“ElCreus
va posar en
subhasta la casa a
causa del clima de
desamortització i
fragmentació de la
propietat senyorial.

”

menjador (2f). La resta de les habitacions semblen
dormitoris (2g). També hi trobem dues escales que
porten cap a les golfes: una d’elles de cargol, situada dins el menjador (2h), i una altra dintre la torre
aprofitant l’aspecte gruixut d’un dels murs (2i). També del segle XIX sembla datar la gran galeria d’arcs
ogivals (2j) que hi ha a migdia i des on encara és
possible sentir la brisa marina.
Finalment ens trobem amb les golfes. Es tracta de
la part més alta de la casa que tenia com a coberta
la mateixa teulada. Era la zona destinada a guardarhi fruita i mals endreços. Actualment es troben molt
enfonsades però encara es poden veure algunes
habitacions i la teulada recolzada sobre grans pilars
d’obra. Part d’elles es troben enrajolades amb la típica rajola catalana de 14x29 cm. Aquí hem arribat a

a les fotografies aèries del ICC es pot veure davant
de l’entrada principal un gran edifici amb teulada que
sembla que també formava part del conjunt.

Baluja, J. 2008: “Els monjos cistercencs: agricultors i ramaders” a Císter. Monestirs reials a la
Catalunya Nova. Col·lecció el Bagul. 49-51.
Batalla, J.M. 2004: La Secuita. Notes històriques. Treball inèdit. Arxiu Històric de la Secuita.
Buetas, S.; Campins, LL. 1999: “Masia del segle
XVII” a La Catalunya moderna: segadors i bandolers. Materials didàctics. Museu d’Història de
Catalunya. Barcelona.

Mas de la Tallada al 1986 i al 2012 (ICC)

la conclusió que el mas havia de disposar d’un pati
central descobert. En moltes de les finestres es conserven encara les corrioles per pujar menjar i altres
estris des del pati exterior. L’espai que hi ha entre el
mas i el sector de muralla de ponent es devia anar
omplint d’estructures a mesura que l’edifici anava
creixent. Entre el mas i el sector de tramuntana hi trobem un safareig (1k) i un pou de més de 20 metres de
fondària (1m) on es devia treure aigua a través d’una
manovella. Es conserven els canals d’obra per portar
l’aigua al safareig. També, darrera la casa, hi localitzem almenys dos cups per guardar vi (1n) i les restes
del que podrien ser unes premses. En aquest sector,

Carreras, A. 1992: “Les granges” a El monestir
de Santes Creus 1150-1200. Explotació i administració. Institut d’Estudis Vallencs. 25-36.
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.
Lekai, L.J. 1987: Los cistercienses. Ideales y
realidad. Materials didàctics. Biblioteca Herder.
Sección de Historia. 381-385.
Liaño, E. 1983: “Inventario artístico de
Tarragona y su provincia. Inventario del patrimonio artístico de España. Explotació i administració. Centro Nacional de Información Artística, Arqueològica i Etnológica. 41.

Digestiva: camamilla / herba lluïsa.

Recol·lecció: mitjans de primavera – estiu, deixar assecar i guardar.

Hipotensor: camamilla / sàlvia –
camamilla / saüc – camamilla / menta.

Propietats: digestiva, hepatoprotectora, carminativa, sedant, analgèsica, antisèptica, antiinflamatòria, emolient.

Hepatoprotector: camamilla / boldo –
camamilla / menta.

Antisèptica: camamilla / farigola (infusió i netejar la ferida).
Anticatarral: camamilla / saüc –
camamilla / agrimònia.

Bibliografia

camamilla / sàlvia -camamilla / rosa (pètals).

Part utilitzada: flor.

Indicacions: generalment acompanyada d’altres plantes.

Text i fotografies: Marc Dalmau

Rentar els ulls (conjuntivitis):

Hemorroides: camamilla / til·la –
camamilla / farigola – camamilla / fulla de noguer.
Infusió – decocció – maceració
Maceració amb oli d’oliva: camamilla, farigola, espígol, til·la (dolor d’artrosis, reuma, esquinç, torçades).

A través de l’objectiu
Abellerol
A partir del mes de maig i fins setembre podem
observar els abellerols, ocell migratori que ens
visita des de l’Àfrica tropical i l’Índia.
L’Abellerol sovint el trobem aturat en arbres secs
o als cables elèctrics. Els seus colors (verd, blau,
groc i taronja) brillen amb el reflex del sol. El seu
bec llarg , corbat i fi li serveix per capturar les
abelles que és el seu principal aliment.
Tot i que és fàcil veure’ls, sovint volen en grup i
defugen molt ràpid de la presència de l’home.
Entre maig i setembre estableixen colònies repro-

ductives. Les parelles excaven caus en vores de
rius, marges i en vessants terroses assolellades.
A finals de setembre els individus joves ja estan
totalment formats i és aleshores quan les colònies senceres emprenen el llarg vol migratori cap
a l’Àfrica, un recorregut de milers de kilòmetres
que invariablement faran de tornada l’any següent.
Extraordinari és el moment capturat per l’Alberto
en que el mascle colpeja l’abella contra el pal
per treure-li el fibló abans d’oferir-li l’abella a la
femella.

© Alberto Rodríguez
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II Certamen literari

de l’escola Guillem de Claramunt
El passat dilluns dia 23 d’abril de 2012, Diada de
Sant Jordi, vam celebrar el II Certamen Literari de
l’escola Guillem de Claramunt de la Secuita amb la
Col·laboració de l’Ajuntament de la població.
A l’acte hi varen assistir representants de tota la
Comunitat Educativa (pares/mares, representants
de l’Ajuntament i l’AMPA). Els membres del jurat
foren la Sra. Loreto Martorell, Regidora d’Ensenyament; Maria Bacardit, representant de l’AMPA
i Elisenda Sans, directora del centre. Foren també
les encarregades d’entregar els diferents premis.
Hi varen participar tots els alumnes de l’escola,
des dels més petits als més grans. Cada curs/cicle
participava en una categoria diferent de tal manera que van treballar diferents tipologies textuals de
tema lliure.
Els alumnes de P3 van fer un dibuix i el guanyador
va ser Nicolàs Almeida.
Els alumnes de P4 van fer un dibuix amb etiqueta i
Leyre Simon va ser la guanyadora.
Els alumnes de P5 participaven en la categoria de
rodolí. El primer premi se’l va emportar l’Abril Pié.
Pel que fa als alumnes de primària, el premi de
guanyador per al Cicle Inicial va ser per a la Nirina
Vilella que participava en la categoria de Rodolí.
Al Cicle Mitjà es va treballar el Cal•ligrama i el primer premi va ser atorgat a l’alumna Júlia Talavera.
En la categoria de Narració, va ser en Marc Talavera
qui es va endur el primer premi per al Cicle Superior.

“Hi varen participar tots els alumnes de l’escola,
des dels més petits als més grans.”

Abril · Maig · Juny 2012

escola
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Els alumnes visitem

l’Ajuntament

Aprofitant que a medi vam estudiar el tema dels municipis, el dimecres 16 de maig vam anar a fer una visita a
l’ajuntament de La Secuita. Quan vam arribar, l’alcalde
ens va explicar que aquell edifici abans havia estat una
escola i que alguns dels nostres pares anaven allí.
Vam entrar a l’ajuntament i l’Eudald, l’alcalde, ens
va presentar les persones que hi treballen: la secretària, l’arquitecte, les administratives, el personal del jutjat de pau... També ens va ensenyar el
seu despatx i les diferents sales que el conformen.
Fins i tot vam veure un bastó de fusta que antigament portaven les persones que manaven.

Agenda del
3r trimestre
de l’escola
Guillem de
Claramunt
Abril
23 d’abril: Sortida a la Rambla
de Tarragona i celebració del II
certamen literari de l’escola en
motiu de la Diada de Sant Jordi.

Per acabar la visita vam anar a la sala de plens i
allí vam fer unes votacions fictícies. Ens ho vam
passar genial!

Maig

Alumnes de 3r. de primària

18 de maig: Sortida dels
alumnes de 1r, 2n i 3r al Zoo de
Barcelona.
23 de maig: Visita dels alumnes
de 3r a l’Ajuntament de la Secuita.
25 de maig: Caminada de
tots els alumnes de l’escola a
Vistabella i les Gunyoles per tal
de conèixer l’entorn.

15
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Anem
a caminar
a l’estiu:

Cada dimarts, a les 19 h, caminada popular!
3 de juliol: l’Argilaga, plaça de la Església.
Recorregut: Bassa del Comú – Pontarró – Els Masos.
10 de juliol: Vistabella, Set Ponts.
Recorregut: Set Ponts – Pollarosa – Torre del Moro.
17 de juliol: Pla de les Torres (gasolinera Pallaresos).
Recorregut: Mas d’Enric – Pla de les Torres.
24 de juliol: Casal de les Gunyoles.
Recorregut: Els Garidells – Bosc del Ferrer Ric – Vistabella – Les Guixeres – Les Gunyoles.
31 de juliol: piscina de Sant Pere i Sant Pau.
Recorregut: Pont del Diable – Sant Pere i Sant Pau.

Juny

Els alumnes visiten la nova

biblioteca de l’escola!

El passat dia 1 de juny vam inaugurar oficialment
la Biblioteca de l’escola. Hi van assistir representants de tota la comunitat educativa: la inspectora
Patrícia Tarradelles, la representant de l’Ajuntament Loreto Martorell, la presidenta de l’AMPA
Maribel Campana i pares i mares de l’escola.

després d’un concurs de dibuix, van conèixer
la mascota de la biblioteca: La Tuga!.

Cal destacar que els protagonistes d’aquest
acte van ser els nens i nenes de l’escola que

Felicitats a tots/es pel vostre esforç i entusiasme.
Sense vosaltres aquest projecte no seria possible.

Els voluntaris i les voluntàries de la biblioteca
van projectar un treball sobre l’organització i funcionament d’aquest nou espai de convivència.

1 de juny: Inauguració de la
Biblioteca de l’escola.
4 de juny: Visita dels alumnes
de 6è a l’IES Pallaresos.
6 de juny: Sortida dels alumnes
d’Educació Infantil al dofinari de
l’Aquópolis de la Pineda.
7 de juny: Sortida dels alumnes
de 4t, 5è i 6è al les restes romanes
dels Munts d’Altafulla.
8 de juny: Dinar de germanor
per a tots els alumnes del centre
a càrrec del Càtering Domingo.
22 de juny: Festa de l’escola.
Gimcana i sopar de fi de curs
amb els alumnes de 6è i les seves
famílies. Entrega de les orles.

7 d’agost: Cementiri de Tarragona.
Recorregut: Coves i Parc del Llorito – Cementiri de Tarragona.
21 d’agost: Vistabella, plaça Dr. Josep Gaspà.
Recorregut: Mas de Mercadé – Bosc del Ferrer Ric - Escoles.
28 d’agost: La Secuita, pàrking de les piscines.
Recorregut: Mas de la Gorra – Túnel – Mas de Gerembí – Piscines (sopar a la Secuita).

Organitza: Ajuntament de la Secuita
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Les emocions
Les emocions juguen un paper molt important
en la vida d’una persona. Són impulsos que
indueixen a actuar, una emoció prepara l’organisme per a una resposta diferent, les emocions es viuen, es senten, es reconeixen.
Podem convertir imatges, sons i paraules en
un caudal d’emocions per trobar-hi sentit a un
raig de sol, a la lluna, a l’aigua que corre. Cal
recordar que cada imatge és memòria i cada
imatge ens produeix una emoció per tant és
important escollir les imatges que ens produeixen una emoció positiva.
Christopher Markert diu en el seu llibre “ Test
de les teves emocions” :
-Com estàs ara mateix? Una pregunta senzilla
però que poques persones poden respondre
amb exactitud. Podem dir que estem enfadats
amb una veïna, cansats de treballar, contents
perquè acabem d’estrenar una casa, i així successivament. De totes maneres, els nostres
sentiments no estan governats directament
pel nostre entorn – persones, treball, cases
etc.- sinó per les reaccions que tenim davant
d’aquestes coses. I les nostres reaccions estan influenciades per emocions profundes i sovint insospitades.
Per exemple, hi ha moltes maneres lògiques
de tractar una veïna pesada. Li podem dir què
ens molesta d’ella; la podem evitar; o podem
decidir que el problema no mereix gens ni mica
la nostra atenció. Però si ho patim en silenci,
quedant-nos l’enrabiada dins, el nostre problema no és la veïna, sinó les emocions que ens
fan reaccionar de la manera com ho fem.
Saber gestionar les emocions és un gran pas
per una vida plena i feliç. Omplim d’imatges la
nostra vida i tindrem un àlbum de records que
podrem obrir cada vegada que un núvol ens
passi pel cap.
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Contes

a la vora del foc

La Serrana del Masos
Va de bruixes! És un col·lectiu del qual havíem cregut que ja no tindria
possibilitats de fer de les seves, però sembla que no és així.
La gent en comptes de creure amb Déu, creu en la bruixeria, en els apareguts; tornem enrere segons es veu i nosaltres també hi tornarem. A
un quilòmetre més o menys del poble de la Secuita hi ha un petit nucli
de població anomenat Els Masos, perquè el componen uns quants, tots
habitats en aquells temps. Avui sols hi ha un habitatge que estigui ocupat, però no sempre, i un altre sense habitar. La resta s’ha convertit en
instal·lacions agrícoles o ramaderes, o han desaparegut.
Ja fa molts anys, en aquests masos, entre altres persones, hi habitava una dona que no sé si era el cognom o motiu: l’anomenaven la Serrana, la Serrana
dels Masos, és clar!

- I a més de fer pipi al forat del pany – afegia per si
algú volia escoltar tota la història – quan sóc al
pis de dalt, sento com em renten els plats a baix
a la cuina.

Doncs bé, la Serrana dels Masos, amb les seves creences en bruixes feia anar de corcoll alguns fluixos
de molles, i altres que les tenien bastant normals.

La cosa s’anava embolicant i alguns més supersticiosos passaven tan lluny dels Masos com podien.

- Us asseguro – deia més que convençuda – que
les bruixes fan pix al forat del pany de la porta del
carrer de casa.
- Serrana, això no pot ser -es negava acceptar un
pagès que passava per allí i ja li havia contat la
història un munt de vegades, i afegí – han de viatjar a cavall d’una escombra i ja comprendreu
que el forat d’un pany no és pas un túnel de la via
del ferrocarril....
- No hi ha ningú que faci les seves necessitats a
cavall- puntualitzà ella més segura que mai.
- Potser sí que tingueu raó – acceptà finalment el
pagès escamat, tot allunyant-se sense tenir-les
totes.

Quan sentia, segons ella, que li rentaven els plats a
baix, a la cuina cridava:
- Què feu que no em deixeu dormir!!!
Això a més de contar-ho als que passaven pels Masos, quan pujava al poble ja podeu contar la que s’organitzava.
Per tal motiu es féu un personatge molt popular. Avui
passats molts anys, jo ja no l’he conegut, l’assumpte
li resultaria molt més difícil a la pobre Serrana: no hi
gatoneres a les portes, els forats del pany són cada
dia més petits i en quant els plats, ja hi ha màquines
per rentar-los.
Aquells eren altres temps.

Paraules
La societat ens mostra dia a dia com anem modificant el nostre ric vocabulari.

Aquesta gran paraula divina i gentil a la vegada, neix
dintre de cada ésser.

Hi ha paraules que han estat i continuen estant elogiades, sobretot quan els grans oradors ens delecten
amb els seus “brillants” discursos.

Per uns, simple ràfega de vent, no els arriba al cor;
per altres força passatgera, no reparen en amistat i els
adorm els sentits, però en treuen partit d’ella amb molta
vanitat. Què saben de comprensió? No atenen a raó.

Segons ho entenc jo, les coses canvien quan l’adjectiu es converteix en substantiu, però alguns defensors de la moral ètica s’alarmen davant les noves
xarxes que fan servir els més joves.
No ens alarmem, els temps canvien i les paraules
dites, d’una manera o d’una altre, continuen sent.
Valorem el seu significat i posem-les en pràctica.
Una de les paraules sobre les que hauríem de reflexionar avui en dia és: comprensió del llatí “compreheuson” (actitud comprensiva o tolerant), amb
aquesta prosa poètica: Comprensió.

Què els importa la vida aliena si, perduda la seva
il•lusió , forgen somnis irreals a costa dels altres. Viuen en un autèntic embolic, acostumen a salvar l’escull ficant als seus vassalls en el seu propi embolic.

Mentre es treballi d’aquesta manera i els més audaços facin servir els altres d’esquer, no hi haurà
comprensió.
Mentre existeixin innocents que morin esclafats com
a formigues, no hi haurà comprensió.
Mentre hi hagi a la terra tanta fera ferotge abusant
del seu poder, no hi haurà comprensió.
Mentre hi hagin espavilats plens de cobdícia que enalteixin la seva vanitat i acumulin amb avarícia sense donar
als que demanen caritat, no hi haurà comprensió.

Amassen fortunes, no els importa veure als altres
atrapats, mentre hi hagin desgraciats ells seran hostils a les seves desgràcies. Criden i criden fort per tal
d’amagar els seus pecats i les seves vergonyes en
nom del poble senzill.

Mentre hi continuïn havent persones ansioses que
com Judes, t’ofereixen la seva mà sense saber d’abnegació i treuen partit dels altres de manera mesquina, no hi haurà comprensió.

Comprensió, un immens abisme on poden caure els
mortals plens d’egoisme per lucres terrenals.

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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Informació municipal

Dia 3: Recollida d’andròmines.

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

Dia 4: Anem a caminar - Argilaga.
Dia 8: Mulla’t per l’esclerosi múltiple.
Dia 10: Anem a caminar - Vistabella.

Dia 17: Anem a caminar - Els Pallaresos.

Telèfons d’interès
Ajuntament					

977 61 14 54

Dia 24: Anem a caminar - Les Gunyoles.

CEIP Guillem de Claramunt			

977 61 14 21

Dia 31: Anem a caminar - St. Pere i St. Pau.

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

Agost
Dia 7: Recollida d’andròmines.

Dia 7: Anem a caminar – Cementiri
Tarragona.

Dia 15: Festa Major La Secuita.
Davant de la parada de l’autobús de la Secuita.

Dies 23, 24, 25, i 26: Festa Major Vistabella.
Dia 28: Anem a caminar – La Secuita.

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)

Horaris de consulta mèdica, infermeria
i pediatria

Dia 19: Deixalleria mòbil.

Dia 21: Anem a caminar – Vistabella.

Els horaris d’autobusos corresponen als mesos d’estiu (juliol i agost) en dies
feiners. A partir del mes de setembre, els horaris tornaran a ser els que podíeu
trobar a l’anterior entrega de Quatre. L’horari dels dissabtes i els dies festius no
es modifica i segueix com està establert.

De dilluns a divendres, feiners

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

Dies 10, 11 i 12: Festa Major L’Argilaga.

Horaris d’autobusos

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

Juliol

Dies 13, 14 i 15: Festa Major Les Gunyoles.
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L’Argilaga
La Secuita
Tarragona

7.50
7.55
8.30

10.20
10.25
11.05

12.35
12.40
13.10

Tarragona
La Secuita
L’Argilaga

9.15
9.50
9.55

12.00
12.40
12.35

13.15
13.50
13.55

Horari metge de familia
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

12-13.30

*No circula diumenges ni festius

Dilluns feiners

Horari infermeria
La Secuita

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30-11.30

10-12.40

11-13

11-13

9.45-13

Vistabella
L’Argilaga

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.

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.

x
segueirmat
info

núm.
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Guanyadors del
II Certamen literari
de
de la
la nostra
nostra escola
escola
P3: Nicolàs Almeida.
P4: Leyre Simon.
P5: Abril Pié.
Cicle Inicial: Nirina Vilella.
Cicle Mitjà: Júlia Talavera.
Cicle Superior: Marc Talavera.

