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editorial

Editorial
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L’escola, el valor d’un poble
El dia 10 de setembre vam inaugurar les noves instal·lacions de l’escola
de la Secuita i en el proper número d’aquesta revista es farà un reportatge
sobre aquesta jornada. Això ha suposat una inversió de més de tres milions
d’euros, un esforç econòmic molt important assumit pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que ha fet possible que al
municipi disposem d’un equipament educatiu de primer ordre. I ara, a
la Secuita, tenim una escola magnífica que possibilitarà la formació dels
nostres fills i filles en condicions.
Bé, ja tenim l’embolcall, ara ens toca el més difícil, omplir-la de contingut,
i és en aquest punt on hem de demanar l’ajut, una vegada més, a les
famílies i al professorat. Sota la màxima “les famílies eduquen i els mestres
instrueixen”, les famílies heu d’educar els vostres fills en el respecte als
altres i a si mateixos, heu d’afavorir la interiorització dels valors escollits
des d’una llibertat responsable. Els mestres teniu a les vostres mans
el nostre tresor més preuat, els nostres fills i filles, el futur del nostre
poble. Instruïu-los, feu que siguin capaços d’assolir el desenvolupament
harmònic i integral de les seves capacitats humanes, fugiu de les formes
tradicionals obsoletes d’ensenyament, de la passivitat de l’escola, del
verbalisme i de la repetició. Penseu que el millor mestre és aquell que
aconsegueix despertar l’interès del seu alumne, que l’alumnat és el centre
del procés d’aprenentatge, que l’escola ha de ser activa, propera a la vida
i a la natura, una autèntica comunitat vital. Substituïu la competència per
la cooperació. Impregneu-los d’idees ben estructurades i essencials. Feu
que la necessitat d’aprenentatge els arreli durant tot el seu cicle vital. Res
seria més trist que d’aquestes noves parets en sortissin masses acrítiques.
Tots plegats, pares, mares, família i professorat, unim esforços per formar
ciutadans lliurepensadors, racionalistes i positivistes, amb esperit crític,
justos i respectuosos, conscients de la seva dignitat d’éssers humans.
Estic plenament convençut que val la pena!
Però... encara ens falta l’última peça del que serà el nostre complex
educatiu: l’escola bressol. El projecte ja està fet i és obra de l’arquitecte
Lluís Ribé. Esperem, doncs, poder comptar, una vegada més, amb el
suport i l’ajut del Departament d’Educació per aquest “germà petit que ha
de néixer”.

Eudald Roca i Gràcia
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Inauguració de les

piscines municipals
i dels nous vestidors

El 16 d’agost es van inaugurar les noves piscines municipals i els vestidors. Els actes, en els quals va
ser present el vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, van començar a les 17.30 h
amb la visita a les dependències municipals i la signatura del Llibre d’Honor de l’Ajuntament. Després
dels parlaments protocol·laris i l’acte d’inauguració, els veïns del municipi van poder visitar el nou espai de lleure. A més a més, l’Ajuntament va posar a disposició dels veïns un abonament per a aquesta
temporada a preu reduït, per tal que tothom pogués gaudir dels nous equipaments.

Edita:
Ajuntament de La Secuita
Coordinació:
Ajuntament de La Secuita
Comunicació i projecte gràfic:
www.elfojobs.cat
Fotografia:
Arxiu Municipal
Manel Granell
(portada, pàg. 3, 4, 5, 6 i 7)
Documentació:
Montserrat Gassió
Imprimeix:
Prismàtic arts gràfiques
Dipòsit legal:

Alcalde de la Secuita

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

www.lasecuita.cat
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especial inauguració piscines

Unes instal·lacions
						
anhelades
La Secuita era un dels pocs municipi de Catalunya
que no disposava d’unes piscines públiques. Aquesta situació atípica es devia, en part, a la manca d’uns
terrenys on construir-la. No obstant això, la delimitació i execució del Polígon d’Actuació Urbanística
discontinu S.U.E. 1.2 previst en les Normes Subsidiàries de Planejament va permetre l’obtenció d’uns
terrenys qualificats com a equipaments comunitaris.
L’antic Pla Parcial de les Creus situava els espais a
cedir (llavors únicament zones verdes) a la perifèria
del nucli; de manera que quedaven en una situació marginal i deslligada del poble. L’aprovació del
nou planejament urbanístic va dotar el poble d’un
important solar cèntric, aleshores creuat pel carrer
Vicenç Pascual, destinat a equipaments i amb unes
dimensions prou notables.
La promotora Capasatus SL va adquirir els terrenys
i va començar a tramitar el Pla de Millora Urbana
i, un cop aprovat, la reparcel·lació. Però la lentitud
dels processos urbanístics van fer que la promotora i l’Ajuntament signessin un conveni per tal
d’efectuar la cessió anticipada dels terrenys i així
accelerar la construcció dels nous equipaments. El
juny de l’any 2008 es va aprovar el projecte executiu de les piscines, després d’incloure les determinacions que la Generalitat de Catalunya anava
fixant, i d’incorporar tots aquells canvis normatius
que s’anaven produint. Finalment, l’any 2009 es
van licitar les obres, les quals foren adjudicades a
Ferré EF SL, i es van iniciar el mes de setembre
del mateix any.

532
“Entregats
passis de temporada!”
Les instal·lacions s’han adaptat als nous criteris de
sostenibilitat ambiental i accessibilitat per a tots els
públics i per a persones amb minusvalideses, tant
pel que fa als usos recreatius com per a la pràctica
esportiva reglamentària. D’aquesta manera, a més
de l’ús diari, també s’hi poden desenvolupar competicions oficials de tot tipus. El complex, de gairebé 3.000 m2 està format per dues piscines, una
amb un vas reglamentari de 25 m i una de petita
per als menuts, a més d’uns vestidors de 268 m2.
L’obra ha tingut un pressupost de licitació
d’1.113.113,00 € i ha comptat amb la col·laboració
del Consell Català de l’Esport, que ha aportat
195.000 €. El projecte, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, ha incorporat diverses millores
proposades pel mateix Consell Català de l’Esport.

Els números del projecte
Pressupost de licitació

1.113.113,00 €

Dimensions piscines

25x12,5m (vas gran) - 10x5m (vas petit)

m2 zona enjardinada

744,78 m2

m2 zona pavimentada

484,90 m2

m2 edifici vestidors

307,13 m2

m lineals de tanques

216,53 m

m2 superfície total

2.757,00 m2
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Les piscines i els vestidors,
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Festa Major de

		 les Gunyoles

Com cada any a principi de juliol comença la Festa
Major de les Gunyoles. Enguany l’hem celebrat
els dies 15, 16, 17 i 18 de juliol. Per inaugurar-la,
el dijous a la tarda, tallers amb Ciència Divertida
per als petits, i al vespre, cinema a la fresca amb
la pel·lícula Viatge al centre de la terra. Divendres
vam poder gaudir de l’esperat sopar popular, on
els veïns i amics ens trobem per compartir menjar
i xerrades a la fresca. Tot seguit el retrobat grup
Trèbols, en part format per gunyolins, ens va fer
gaudir amb cançons dels anys 60 i 70. Dissabte
arriba el dia més desitjat pel jovent, però abans de

Festa Major de

poder ballar amb la Girasol, al dematí hi va haver
manualitats per als més petits, i a la tarda, berenar
amb coca i xocolata, amb l’acompanyament dels
grallers i els manotes de la Secuita. L’últim dia de
festa va començar amb el ja tradicional vermut a
la Font del Lleó; a la tarda nens i nenes s’ho van
passar d’allò més bé amb el grup infantil Sidral, i
després, i per cloure la Festa Major, xistorrada i
havaneres amb el grup Sopa de Peix.
Comissió de festes de les Gunyoles

Els actes previstos per al dijous dia 19 es van haver
d’ajornar fins al dimarts vinent, dia del patró, pel fort
aiguat que durant tota la tarda va caure al poble. Així
que realment la festa va començar el divendres, amb
les competicions de tennis taula i el concurs de dibuix
Joaquim Celma. A la nit arribaren els primers balls
amb l’orquestra Bolero i els sons de la discoteca van
allargar la festa fins ben entrada la matinada.

El dissabte va començar ben aviat amb la celebració de la Cursa Popular de Vistabella Cinto López
–ja és la tercera edició que porta el nom del nostre
estimat veí–, que va omplir els carrers de Vistabella
d’esportistes de totes les edats, i es va assolir novament un gran èxit de participació. Cal destacar
l’assistència d’atletes del Club Atletisme Tarragona,
Club Fondistes de Tarragona, CN Tarraco, Club
Gimnàstic i el Runners World Tarragona. Acabada
la cursa, tothom va poder gaudir d’una botifarrada
popular per carregar les piles per a tot el que encara
restava de festa. La tarda va ser per als més petits,
amb contes i un entretingut taller de circ que va engrescar també els més grans. L’orquestra Doble R

va amenitzar la calorosa nit amb la seva música i
vam veure sortir el sol amb la discoteca.
Diumenge a la tarda ens va acompanyar la companyia Alaiguateatre amb un espectacle titulat El món és
màgic, i en caure el vespre, el foc i la festa van tornar
a omplir els carrers del poble amb el correfoc a càrrec
dels Diables de Vilabella i la Xaranga La Farola.
Dilluns, una mica més relaxats, concurs de dòmino
i cinema a la fresca amb la pel·lícula Ice Age 3, per
arribar, ara ja sí, al darrer dia, el dia del patró amb
el Solemne Ofici en honor a Sant Bartomeu. Els
grallers i les manotes de la Secuita van fer el toc de
vermut i van acompanyar tots els veïns en un seguici
que va finalitzar amb un refrigeri. Ja al vespre va ser
el torn del sopar de germanor, amb el concurs de
dolços com a preliminar. No ens podem oblidar de
l’homenatge que, any rere any i en el marc de les
festes, el poble de Vistabella dedica a la seva gent
gran. Enguany els protagonistes han estat la Pepita
i el Joan de ca la Toia, la Dolors Martí, l’Antonio Fernández i la Montserrat Volart. El sopar es va allargar
fins ben tard esgotant les últimes forces ballant amb
les notes del conjunt Latinos. D’aquesta manera van
cloure unes festes ben lluïdes i participatives.
Com sempre, volem agrair la feina feta per tots
i cadascun dels veïns i esperar-vos a tots l’any
vinent!
Comissió de festes de Vistabella
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Festa Major de

la Secuita

Aquest any iniciàvem les activitats de la Festa Major
en dijous, encara que amb molt perill de tempesta!
Vam començar amb el primer concurs de dibuix després de molts anys sense fer-ne, i vam poder veure
una gran participació dels més petits. Seguidament,
mentre a l’escola es jugava un partit de solters contra casats, al Parc Miret es feia el ja tradicional concurs de cócs i truites. Es van poder veure i assaborir
una gran varietat de cócs i truites, com el cóc de
pastanaga o la truita estrellada, elaborats per participants de totes les edats. Les activitats programades
a la nit es van haver de suspendre.
Tot i que ens vam despertar divendres amb un cel
ben perillós, el temps ens va deixar fer tot allò que
teníem programat. A les set de la tarda es va donar
l’inici definitiu de les festes amb el pregó de la Festa
Major, al nou ajuntament de la Secuita. Seguidament
hi va haver la cercavila popular acompanyada pels
gegants i grallers de la Secuita, que va acabar al Parc
Miret. A les 21.30 h arribava el foc a la Secuita! Un
any més ens van acompanyar la colla de diables de
Riudoms fent llum i soroll pels carrers del nucli antic
del poble, i va acabar amb un petit castell de foc a la
plaça de l’Església. A partir de la mitjanit la gresca, la
música i el ball van seguir acompanyats de l’orquestra Girasol. Encara que l’orquestra no va estar amb
nosaltres fins la sortida del sol, sí que ho va fer la
discoteca mòbil amb el DJ Sergi, veí de La Secuita.

Vistabella

Vistabella va celebrar la seva Festa Major en honor
al patró Sant Bartomeu entre els dies 19 i 24 del
passat mes d’agost. Tot i un inici passat per aigua,
Vistabella va poder gaudir d’uns intensos –i calorosos– dies de festa, gresca i diversió.
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Les activitats de dissabte començaven a les 12
del migdia amb animació infantil i escuma per als
més petits. A les 18.30 h donàvem sortida a la bicicletada popular, organitzada pel Club Ciclista la
Secuita, que va fer el recorregut Secuita – embassament de Gaià – Secuita. Tots els participants van
poder berenar en arribar al Parc Miret. A les 19 h
començava l’exhibició de country, protagonitzada
pel grup Crazy Boots i pel grup infantil de country
de la Secuita, dirigit per Lourdes Augé. Enmig de

Festa Major de

l’actuació vam poder gaudir d’un ball de salsa de
l’escola de dansa Salsa Buru. A la mitjanit iniciàvem novament la gresca amb l’orquestra Marinada,
seguida de la discoteca mòbil, aquest cop amb el
DJ Turu, veí de Vistabella.
El diumenge començava ben de matí. Els més esportistes van poder participar en el tradicional duatló de
muntanya, que tenia com a punt de sortida l’escola.
Una hora més tard, a les 10, vèiem els primers inflables amb la canalla saltant, i un trenet que passejava
tot aquell qui volia pel mig del poble. A les 12 s’iniciava la primera exhibició de Harley, on vam poder veure
una dotzena de motos ben guarnides, que van donar
uns tombs pel poble per despertar-nos a tots amb el
seu soroll peculiar. Com no podia ser d’altra manera,
un any més es va celebrar la missa i processó en
honor a la patrona del poble, que va finalitzar amb
un vermut popular a la plaça de la Font. A la tarda,
i aprofitant les noves instal·lacions del Parc Nou, es
va celebrar el primer concurs de ping-pong i petanca.
Mentrestant, a les vuit de la tarda, començaven els
playbacks al Parc Miret. Van començar amb el grup

l’Argilaga

A l’Argilaga hem celebrat la nostra Festa Major d’estiu els dies 5, 6, 7, 8 i 14 d’agost. Hem encetat la festa el dijous 5, amb el cinema a la fresca. El divendres
6 ens hem aplegat, veïns, familiars i amics, en el tradicional sopar de cistell, acompanyats pels records
de la música dels anys 60 i 70, i per desvetllar-nos i
poder aguantar fins a la matinada, música disco. El
dissabte 7, i ben matiners, esmorzar a la plaça amb
baldanes, llangonisses i arengades. Tot seguit, a jugar amb les bitlles catalanes. A la tarda, gimcana pels
carrers del poble, on la canalla va poder gaudir d’allò
més, i abans d’anar a sopar, una bona remullada.
Comencem la nit amb el ball i l’acabem amb la discoteca mòbil. El diumenge 8 celebrem l’ofici en honor al
nostre patró, sant Roc, cantat per la coral del poble.

Hem sortit en processó amb la relíquia del Sant tot
fent cercavila amb la nostra Cuca, les Manotes i els
Grallers de la Secuita, els Gegants de la plaça Sant
Miquel de Tarragona i l’Indiot de Nulles. En acabar,
toc de vermut i vermut popular al cafè. A la tarda, inflables, castell d’obstacles i trenet per als més petits,
i per berenar una bona xocolatada. Entre els joves
del poble es va organitzar un triangular de futbol, i a
la nit, espectacle i castell de focs. La festa no és acabada fins que no es fa la fideuada, enguany el dia 14,
on els més menuts ens van obsequiar amb cançons,
danses i representacions. Tots plegats, grans i petits,
hem gaudit d’uns dies de bona festa.
Associació cultural de l’Argilaga

de teatre del poble, que va protagonitzar una òpera
ben peculiar. Seguidament vam poder gaudir de les
actuacions dels més menuts interpretant coreografies de collita pròpia. Finalment, l’Associació de joves
de la Secuita va interpretar un popurri de cançons
per acomiadar l’activitat. Un cop finalitzats els playbacks, vam donar inici al popular sopar de motxilla,
amenitzat pel grup d’havaneres Vent Fort. La Festa
Major de la Secuita es va acomiadar com feia anys
que no ho vèiem, amb un castell de focs.
Des de l’Associació de joves volem aprofitar per
agrair-vos la gran participació en totes les activitats
organitzades. També voldríem dir-vos que ha estat
el primer any que hem muntat tota la Festa Major
i que de ben segur moltes coses haguessin pogut
estar millor, però hem fet tot el que hem pogut per
tenir una festa ben lluïda en què hi pogués participar població de totes les edats.
Esperem veure’ns l’any vinent!
Associació de joves de la Secuita
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L’Argilaga i Montbui:

l’etimologia

L’actual nucli de població era format per dos indrets
ben diferenciats: l’Argilaga i Montbui (Cortiella 1982,
29-32; Fuentes 1990, 69-79), els quals mantenien un
lligam amb el Catllar des del punt de vista eclesiàstic
i algunes vegades des del punt de vista polític i administratiu. A la part oriental del nucli urbà hi havia el
nucli que pertanyia a la família de Lluís de Monbui i
estava vinculat amb Peralta. A la part occidental s’hi
va bastir el nou nucli sota la dependència dels senyors del Catllar, el qual va rebre el nom de l’Argilaga. El poble apareix citat per primera vegada al 1340
i no va ser fins al 1846 que s’afegí al municipi de la
Secuita. Són aproximadament 506 anys de relació
amb el Catllar, mentre que només fa 164 anys, del
1846 a l’actualitat, que conforma junt a les Gunyoles,
Vistabella i la Secuita el nou terme municipal.

El nom del poble prové d’argilaga o d’argila? Probablement aquesta qüestió la podem contestar si
ens fixem amb la vegetació o el relleu. Com millor
que observant la zona per poder dir si el nom prové
d’una planta punxosa (Bofarull 2002, 23) o bé del
tipus de material (Amigó 1999, 121; Casanova et al.
2002, 697). Contestar aquesta pregunta ens pot servir per saber quin era el significat que tenia aquest
topònim per part dels antics pobladors que hi vivien.
A l’Onomasticon Cataloniae (Coromines 1994, 235236) s’inclou el nom en el grup de paraules com argelaga, argelar, argelaguet, argelaguer i argelers.
De les propietats de l’argilaga se n’ha parlat molt
(Alcover/Moll 1983, 850-851; Font 1995, 357; Hernández 2002, 81). Posades a fermentar eren utilitzades en el seu temps per restablir les forces. A Aragó
les dones agafaven les flors i les donaven per a les
opilacions i els mals del fetge. Era una planta famosa per ser una espècie tintòria. Les filadores de
llana les utilitzaven per tenyir de groc, fer draps de
llana i per a fer davantals i altres peces. Sembla que
és una planta que no atrau les arnes i conserva la
roba. A més s’utilitza com a combustible, ja que un
cop seca s’inflama ràpidament. En companyia del
romaní era la llenya que feien servir els llenyataires
per als forns de coure pa o fer teules. Amb una argilaga encesa se socarrava el porc mort per tal de
pelar-lo. També es feia servir per taponar aigüeres
i evitar que entressin serps. Els escura-xemeneies
feien servir l’argilaga lligada al mig d’una corda per
netejar de sutja les fumeres. La lligaven al bell mig

d’una corda i la feien passar per la fumera. Els pagesos utilitzaven les cendres d’aquesta planta per
adobar els camps. Amb el nèctar de les flors les
abelles fan mel i en la part superior dels marges
es posaven argilagues o esbarzers per evitar que
entressin animals salvatges. També era molt apreciada per fer garrots o bastons molt resistents.
Hi ha una sèrie de frase fetes en què apareix el
nom d’aquesta planta (Alcover/Moll 1983, 850851; Hernández 2002, 81). “Ésser una argilaga o tenir més punxes que una argilaga” o “Ésser amorós
o pacífic com una argelaga” significa tenir un geni
molt sec. “Ser tan agradosa com una argilaga” vol
dir tenir un mal caràcter; “Fer tanta gràcia com passar una argilaga per l’esquena” vol dir sentir cert
desgrat, i “Pitjor que caure dins d’una argilaga” vol
dir que algú s’ha fet molt de mal. També es diu que
“foc d’argilaga, foc de rialla” a causa de la seva ràpida combustió i per ser el combustible més utilitzat
per començar a encendre un foc. Altres frases populars són “Quan l’argilaga floreix, l’amor creix”, ja
que són les primeres plantes que floreixen durant
la primavera. També es diu “L’argilaga va deixar
de morir la seva mare de fred”, ja que serveix per
encendre el foc però no l’alimenta.
Tenim molts arguments per defensar la naturalesa
botànica del nom del poble però no hem de descartar
la relació del nom amb el component argilós (Casanova et al. 2002, 697), encara que a l’escut del poble
aparegui com a símbol aquesta planta. Només cal
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Aquest és el poble de l’Argilaga. Petit, tranquil i envoltat de vinya. A
la divisòria d’aigües entre el Francolí i el Gaià, a l’aguait d’un serret.
La porta a les fèrtils planes de l’Alt Camp i a la vora de l’antic camí
reial que comunicava Tarragona amb el monestir de Santes Creus. Un
cel sant i una terra ferma. Amb un campanar que sembla que estigui
banyat dins d’una tassa de xocolata calenta. Els seus habitants són
els argilaguencs i les argilaguenques.
Textos i fotografies: Marc Dalmau

anar cap al camí de l’antic poble de Peralta per veure
que l’argila és un element present. Per tant, no es pot
descartar que el topònim provingui d’aquí.
Pel que fa a Montbui era un llogarret situat prop
de l’Argilaga i a poca distància de Valls. Els habitants d’aquest llogarret eren els montbuiencs i les
montbuienques (Alcover/Moll 1983, 550). Etimològicament sembla que Montbui prové de Mont Boi.
El mot mont sembla indicar muntanya, i el mot boi
alguns el relacionen amb boví (de bou). Pot provenir de la forma llatina Mons Bovinus, és a dir, la
muntanya dels bous; mentre que altres el lliguen
amb fita o molló i uns darrers el relacionen amb
fosa o sitja (Bofarull 2002, 110). Això coincideix
amb el fet que al voltant del poble de l’Argilaga hi ha
algunes sitges d’època antiga per guardar-hi el gra.
L’Onomasticon Cataloniae (Coromines 1994, Vol.II,
295) fa venir el mot mont com una forma de muntanyeta. Però crida l’atenció que el lloc no és gens
muntanyós, si exceptuem alguns dels turons que
l’envolten, que es troben lleugerament per sobre de
la població. Coromines ens diu que es tracta d’una
paraula àrab d’on s’obté tÿn, que significa argila, i
d’on prové matiana, que en àrab significaria fangar,
argilar o argilera. Aquesta interpretació coincidiria
perfectament amb el nom de la població que va
néixer al costat de Montbui, l’Argilaga, i faria derivar el significat etimològic de la població cap a la de
zona argilosa. A tall de curiositat, mencionar que a
l’Alt Penedès hi ha una muntanya que porta el nom
del poble, conegut com el cim de l’Argilaga.
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Mostra popular

caminar

a l’estiu

Com cada any, l’estiu és temps d’anar a caminar.
Els dimarts a les 7 del vespre és el moment de
trobar-nos a les places dels pobles del nostre
municipi per anar a conèixer una mica més el nostre
terme i també els veïns. Enguany s’ha repetit la
iniciativa de fer sortides als pobles del voltant, com
ara els Pallaresos i Vilabella. Les caminades, amb
un gran nombre de participants cada dimarts, van
acabar el dia 24 d’agost amb la caminada nocturna
a Vallmoll i un sopar amb més de cent participants.
Des d’aquest espai volem donar les gràcies a tots
els participants que any rere any ens encoratgeu
a continuar programant aquesta activitat, que no
només es fa a l’estiu, sinó que programa, a més,
una caminada per trimestre. La següent serà a
Escornalbou, el proper mes d’octubre, per poder
gaudir del paisatge de bosc mediterrani. Us hi
esperem! A més, us fem saber que les fotografies
de les caminades les podeu trobar al nostre
Facebook, “Anem a caminar”.

Tots els productes exposats a les parades els elaboren els veïns artesanalment: pastissos, melmelades, infusions d’herbes remeieres de les nostres
contrades, collarets, polseres, punts de llibre amb
fotografies del municipi i un llarg etcètera.

Les actuacions són a càrrec de la bona voluntat
dels artistes aficionats del poble: uns fan màgia,
altres reciten, altres canten i altres ballen, el grup
de teatre fa una representació i al final de la vetllada
hi ha l’actuació d’un grup de joves de música rock.

Tot plegat amb un únic objectiu: recaptar fons per a
la creació d’una aula d’informàtica a l’Arquebisbat
de Requena (Perú), on els joves del nostre municipi viatjaran, si tot va bé, per portar ells mateixos
els recursos necessaris per poder-la instal·lar. És
aquest fet el que ens empeny a continuar, any rere
any, a tirar endavant.

Presentació de la

Adam Safianczk, rector

Sopar puntes

					 de coixí

Comença el nou curs i animem tota la gent de
la Secuita, Vistabella, l’Argilaga i les Gunyoles
a apuntar-se a fer puntes de coixí, punt de creu,
brodat, costura...
Ens trobem cada dimarts de 17 a 19.30 h, a la sala petita del Casal de la Secuita. Aquesta activitat va més
enllà de les hores de feina, ja que crea vincles com
anar a sopar; aquest any, per exemple, en acabar el
curs, vam fer un sopar a Peralta. També col•laborem
amb la Marató de Sang, que es fa a Tarragona, als
voltants de Santa Tecla, on, a més, fem una petita
exhibició de la nostra tasca. Animeu-vos!

Tere Morelló

Dijous
científics
Per tercer any consecutiu, els petits dels nostres pobles han tornat a gaudir dels dijous científics, una iniciativa recolzada per la Diputació
de Tarragona en l’àmbit d’activitats de caire
mediambiental. L’empresa Ciència Divertida
proposa una sèrie de tallers per conèixer, per
exemple, els nostres sentits o bé què hem de
fer per prevenir els incendis. L’objectiu és aconseguir apropar als nens i nenes les matèries de
ciències a través d’experiments que poden fer
ells mateixos.

Ruta dels
quatre pobles
El divendres 2 de juliol, al vespre, es va fer la presentació de la Ruta dels quatre pobles. Ja feia gairebé un any que s’hi anava treballant (senyalització
de la ruta, les dreceres i les connexions amb banderoles de colors) i amb la subvenció rebuda per
part de la Diputació es va acabar de donar l’impuls
necessari amb la publicació del desplegable, que
es va repartir juntament amb el número 5 de la revista Quatre i als assistents a l’acte de la presentació. La presentació anava lligada a la caminada del
dia 4 de juliol, a la qual van assistir diversos participants. A causa de la calor del mes de juliol, alguns
van poder fer la caminada més curta fent servir una
de les dreceres de la ruta, mentre que altres van
poder completar els 19 km de la ruta sencera.
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Anem a

Des del Pont de l’Amistat entre les persones, el
poble de la Secuita ja ha arribat a la IX Mostra Popular, la qual va tenir lloc el dia 10 de juliol, festivitat de Sant Cristòfol. Aquesta festa és un espai de
trobada i de convivència on hi ha una gran riquesa
de generacions i persones. Tots junts, avis, adults
i infants, tenim el nostre lloc a la Mostra Popular, la
Mostra de la solidaritat vers els més necessitats.
Parròquia, Ajuntament, veïns i veïnes, és a dir, tot
el poble, uneixen els seus esforços per poder-la
dur endavant.

A la Mostra també hi trobarem un espai on les nostres puntaires ens fan una demostració i exposen
les seves millors puntes. Els artistes locals exposen els
�������������������������������������������������
seus quadres. Els grallers de la Secuita animen la tarda. I hi ha�������������������������������
també una bonica exposició de
brodats, treballs de ganxet i objectes antics. Mentre
esperem les actuacions de la nit es posa en funcionament la parada dels entrepans calents i freds,
que són boníssims.

Octubre · Novembre · Desembre · 2010

Els portants
de l’aigua de
Sant Magí
Fotografia cedida per Josep M. Marquès Grau

Octubre · Novembre · Desembre · 2010

Com ja és tradició, el dia 18 d’agost, els portants de l’aigua de Sant Magí passen per dos
dels nostres pobles: l’Argilaga i la Secuita.
Ben d’hora, a les 9 del matí, fan entrada a la plaça de l’Església de l’Argilaga, on se’ls obsequia
amb uns rams d’espígol i són rebuts amb els
aplaudiments de veïns i amics. Un cop col·locats
els carros s’han de refer les forces: els cavalls
amb galledes d’aigua i els portants amb un bon
esmorzar preparat pels veïns: pa amb tomàquet
i pernil, coca de ceba i llangonissa, coca d’espinacs amb arengada, meló, raïm, coca adobada,
de vidre, de cabell d’àngel, de xocolata, fruits
secs,... tot regat amb vi i cava de l’Argilaga. Per
acabar un cafè o unes bones herbes boscanes.
Abans de tornar a fer camí, els portants agraeixen l’acolliment fent entrega d’una làmina
editada per a l’ocasió a diferents persones representants del municipi. Enguany cal destacar
l’agraïment que van fer al Sr. Anton Gou, el ferrer de la Secuita, que any rere any rep els portants posant davant de casa seva una imatge
que té del sant.
En marxar pugen la canalla del poble als carros, fins a la sortida del poble, cosa molt esperada per tots els infants, i reprenen el viatge
fent camí cap a la Secuita, on els veïns els esperen, desitjant-los una bona fi de trajecte.
A l’Argilaga, un cop han marxat els portants, es
fa un esmorzar popular, tot fent petar la xerrada
i participant d’una festa tan tarragonina com és
la baixada de l’aigua des de Sant Magí de la
Bufaganya fins a la ciutat de Tarragona.
Des d’aquí volem agrair als portants que ens
facin partícips d’aquesta tradició i recordar-los
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La compra, la tenien fàcil?
Vist des d’ara, tot el d’anys enrere sembla difícil.
Quan ho vivíem ho trobàvem normal. Les persones
ens adaptem al que hi ha. Mira, compràvem molt
menys que ara. Per menjar compràvem a la tenda del
poble, cal Guarda, i de tant en tant, amb el carro, anàvem a Valls. Bàsicament menjàvem del que teníem,
i del que tenien els veïns. Quan tenies fruita i verdura
abundants les reparties entre el veïnat. Encara ara
hi ha algú que continua fent-ho, i ho trobo un costum
molt agradable. Jo encara ara tinc tics d’aquells anys,
per exemple: faig llistes de compra llarguíssimes
(perquè anàvem fora poques vegades i aprofitàvem
per comprar de tot). Ara em sembla impossible anar
a Tarragona o a Valls i no haver de comprar res. La
roba ens la fèiem, com a molt un vestit per a la Festa
Major. No teníem tantes necessitats com ara.

Entrevista a

Maria Dolors
Mañé, de cal Sord

I parlant de les festes majors, com eren, com
les vivien?
Abans, les festes majors s’esperaven molt. Eren
molt maques. Amb els anys es van deixant una
mica de banda.
Com passen les hores a Vistabella?
A poc a poc, sense presses. Faig coses de casa,
m’agrada fer coses, tinc cura de les flors, cuso, llegeixo, pinto i faig sudokus.
Expliqui’ns què cus?
Cuso el que calgui. Darrerament he fet la robeta de
naixement dels meus dos besnéts bessons: camisetes de naixement, llençols, pitets...

rosari ens ensenyaven a cosir i a pintar, i a unes
quantes ens feien classes per ampliar coneixements. En deien “cultura general”. Em va agradar
la pintura; encara ara em serveix de distracció.

Entrevistem la Maria Dolors Mañé, una besàvia que té per aficions
llegir, pintar, tenir cura de les flors del seu jardí i fer sudokus. Gràcies
a la bona memòria que conserva podem fer un passeig en paral·lel
entre la seva vida i la història, la col·lectiva i la més propera a tots
nosaltres.
Maria Dolors, d’on és?
Vaig néixer als Pallaresos i als 20 anys vaig anar
cap a Vistabella, on ja fa 63 anys que hi visc. Em
preguntes d’on sóc? Doncs una mica de cada lloc.
Vint anys als Pallaresos i 63 a Vistabella. Què pesa
més, el lloc de naixement o el de residència?
Mira, als Pallaresos hi vaig néixer, hi vaig aprendre
a llegir i a escriure, hi vaig córrer pels carrers, hi vaig
fer els meus primers amics, hi vaig viure les il·lusions
de joventut i les tristeses de la guerra, i el més important: em vaig sentir estimada i protegida per uns
pares meravellosos. A Vistabella... Seixanta-tres
anys donen per a molt. Il·lusions d’esposa, de mare,
d’àvia i de besàvia. Alegries i tristeses compartides,
sempre acompanyada, ajudada i estimada. Què
pesa més? No puc triar. A la vida tot té el seu pes.
Diu que va aprendre a llegir i a escriure als Pallaresos. Quin record en té de l’escola d’aquell
temps?
Els meus primers anys d’escolarització van ser a
l’escola de la Segona República. Era una escola

mixta. L’any 1931 jo tenia 4 anys i quan les tropes
franquistes van entrar al poble en tenia 11. Tinc
records de l’època republicana i dels anys 40. De
l’època republicana els meus records són ja del
període del Front Popular i de l’època de guerra.
Aquells anys la mestra ens va ensenyar moltes
cançons que encara ara recordo i trobo boniques:
“El general bum-bum”, “Tan petiteta, tan petitona”...
i algunes sardanes. També recordo moltes dites
del llibre de lectura que fèiem servir per aprendre
català. Ara t’explicaré una cosa curiosa: llegíem,
parlàvem i cantàvem en català, però escrivíem en
castellà. I també tinc records menys agradables: el
soroll dels avions i les corredisses per buscar la
protecció dels garrofers.
I de l’escola dels anys 40, què en recorda?
A l’escola dels Pallaresos hi va haver un canvi de
mestra. Tot era monotonia; no tinc cap record en
especial. Hi ha molta diferència entre les escoles
d’època republicana i les de postguerra. Quan vaig
acabar l’escola primària vaig anar uns anys interna
a un col·legi de monges, tres anys. Entre missa i

“Em va agradar la

pintura; encara ara em
serveix de distracció.”

Tot i que era molt joveneta, té present la Guerra
Civil. Què en recorda?
Tenia 8 anys quan va començar la guerra. La vida a
casa, evidentment, es va veure alterada. La casa de
mica en mica es va anar omplint. Fixa’t, quan va començar la guerra, a casa érem sis persones i quan va
acabar, érem de dotze a catorze! Amb nosaltres hi va
viure des dels primers mesos de guerra el Miguel, un
dels nens evacuats de Madrid. Tenia la meva edat,
anàvem junts a l’escola i jugàvem. En acabar la guerra va tornar a Madrid, però allà només hi va trobar el
seu germà. Tots dos van refer la seva vida fent de
taxistes. Després de la guerra ens van venir a veure,
els dos germans, un parell de vegades. Tinc també
records tristos de la mort d’un oncle solter que vivia
amb nosaltres. El van mobilitzar i va morir de malaltia.
Dels últims dies en tinc un record molt viu: un germà
del meu pare que era al front es va escapar i va venir a refugiar-se a casa. Jo vaig saber des del primer
moment que estava amagat a les golfes, però vaig
dissimular per no preocupar els grans de casa. Al cap
d’uns dies, al capvespre, van venir a casa les tropes
republicanes. La mare, l’àvia i les ties no paraven de
cuinar. I ells, anar menjant i bevent. Fins i tot van dormir a casa! L’oncle continuava a les golfes, però afortunadament la cosa va acabar bé. Pocs dies després

van entrar els nacionals i aquest cop els militars de
graduació es van instal·lar a casa del veí, una casa
acabada de reformar per Jujol, una gran casa... Tinc
gravades les imatges de la retirada. Soldats abatuts,
desorientats, xicots que tenien casa seva molt a prop
i no tenien forces per acabar d’arribar-hi...
Quan va anar a viure a Vistabella?
Quan em vaig casar. Llavors tenia 20 anys, i als
21 ja vaig ser mare. Ara les dones són mares molt
més grans. Tot té els seus avantatges i inconvenients. Jo estic contenta d’haver tingut la meva filla
tan jove. També he estat una àvia jove i ara sóc
una besàvia no tan jove. Abans ens fèiem grans
molt més aviat.
Com era Vistabella quan va arribar-hi?
Un poble petit com ara, però diferent del d’ara. Han
canviat les cases, els carrers i les formes de viure.
Tots érem pagesos, vivíem i treballàvem al mateix
poble. No hi havia cap mitjà de transport, ni telèfons. Ara les possibilitats de comunicació han canviat les formes de vida.
S’ha dedicat mai a la feina del camp?
Al camp, sempre hi he viscut i també hi he treballat, no massa, però quan era el temps de recollir,
avellanes, per exemple, hi anava. I també anava a
veremar. Sobretot als Pallaresos. A casa no m’ho
van perdonar mai, això, i els ho agraeixo. Aquí, a
Vistabella, anava molt a esporgar.

I què llegeix?
Llegeixo molt a gust Josep Pla; em distreuen les
novel·les policíaques de Dona Leon, ambientades
a Venècia. M’agraden les biografies i la novel·la històrica. Fa temps vaig llegir les memòries de Manuel
Azaña i vaig quedar-me molt sorpresa. Als polítics
d’aquell temps ens els pintaven com el dimoni, incultes, malvats, ateus i causants de tots els mals...
Doncs resulta que Azaña havia estat format en col·
legis de frares, era doctor en dret... Vaja, que ens
ho fan creure tot. L’últim llibre que he llegit és Arrels
nòmades, de Pius Alibek, un iraquià que ara viu a
Barcelona i que explica a la seva filla qui era i d’on
venia el seu pare.
I de la pintura, què ens diu?
De tant en tant agafo els pinzells i pinto alguna
cosa. Em distreu. M’agrada, sobretot, pintar flors;
de fet, les flors són una de les meves passions.
Els anys han passat i les coses han canviat.
Com veu aquests canvis?
D’entrada accepto els canvis. No crec en allò que
els temps passats són millors. Com vivíem i com vivim no té punt de comparació. Ha canviat l’alimentació, la manera de vestir, els mitjans de transport,
el telèfon... Hem anat cap a bé. La vida s’ha fet molt
més còmoda.
Està contenta, de la seva vida?
Molt, molt. Estic molt satisfeta. Aquí m’hi sento molt
bé, a Vistabella, ben acollida.
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Sessió Plenària ordinària núm. 20, de 21-06-2010

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona
S’acorda la integració de l’Ajuntament al Consorci del Transport
Públic del Camp de Tarragona–Autoritat Territorial de Mobilitat,
i delegació de vot.
Distribució del Fons de Cooperació Local
S’acorda destinar l’import de lliure designació del Fons Nacional
de Cooperació a les prestacions supramunicipals de serveis del
Consell Comarcal del Tarragonès.
Manual d’actuació PLASEQTA
S’acorda aprovar el Pla d’actuació municipal per risc químic,
que desenvolupa el Pla bàsic aprovat pel ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el dia 20-12-2007.
Pla de joventut - SEKUJOVE 2010-2011
S’aprova el Pla de joventut - projecte d’activitats SEKUJOVE,
elaborat amb el suport d’un tècnic de joventut mancomunat.
Adhesió a programes d’administracions públiques
S’acorda l’adhesió a la Plataforma Informàtica de Diputació i al
Pla d’assistència de protecció civil de la comarca del Tarragonès
(PAS-PC).
Imposició contribucions especials
S’acorda la imposició de contribucions especials per les obres
d’urbanització de l’Eixample de Vistabella (carrer de la Coma i
altres) i pel soterrament de serveis al nucli antic de la Secuita.
Pressupost 2010
S’aprova el pressupost ordinari de l’Ajuntament de l’exercici 2010,
la primera modificació (el Fons d’Inversió Local 2010 l’incrementa
amb 158.486 €) i la segona modificació (reducció del 5% de la
massa salarial, que incrementa el capítol d’inversions).

Ingressos
Cap.

Conceptes

1

Impostos directes

2
3

Impostos
indirectes
Taxes i altres
ingressos

Import
inicial

1a
modificació

2a
modificació

Import
final

700.000

700.000

10.000

10.000

481.000

481.000

4

Transf corrents

520.500

520.500

5

Ingressos patrim.

10.000

10.000

7

Transf de capital

901.014

9

Pasius financiers

900.000

Total
Pressupost

3.522.514

158.486.-

1.059.500
900.000

+158.486.-

-----

3.681.000

Verificació del text refós del Pla de millora urbana SUE 2, les
Tapioles
S’acorda verificar el text refós PMU SUE 2 – Les Tapioles i
trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona,
per tal que procedeixi a l’aprovació definitiva i a la publicació al
Diari Oficial de la Generalitat.
PUOIS Comarcal
S’acorda demanar al Consell Comarcal la inclusió de diversos
vials municipals en el projecte “Pavimentació del sistema
viari dels municipis del Tarragonès, 1a fase” per executar en
l’anualitat 2011, essent a càrrec de l’Ajuntament el finançament
de la totalitat de la inversió, xifrada en 33.519,78 €, i reintegrant
durant l’exercici 2012 el Consell Comarcal l’import de la
subvenció del PUOIS, de 30.167,80 €.
Gestió dels serveis municipals
S’aproven les formes de gestió dels serveis municipals i el
reglament d’accés a aquests.
Convenis de col·laboració
S’aprova la signatura d’un conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal del Tarragonès per a la gestió servei del
patrimoni documental.

PRESSUPOST 2010 resum per CAPÍTOLS
Despeses
Cap.

Conceptes

Import
inicial

1a
modificació

2a
modificació

- 12.600

Import
final

1

Desp. personal

392.000

2

Desp. bens
corrents i serveis

614.800

614.800

3

Desp. financeres

20.000

20.000

4

Transf. corrents

77.000

6

Inversions reals

2.332.714

9

Passius financers

77.000
158.486 .-

+ 12.600

2.503.800

+ 158.486

-----

3.681.000

86.000
3.522.514

379.400

86.000
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Les torres
		
d’alta tensió

Plens Municipals
Dació de Comptes
Es dóna compte de la celebració del referèndum sobre el Dret a
Decidir celebrat el dia 25-04-2010, amb un índex de participació
del 33,88%.
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Moció contra el magatzem de residus nuclears
S’aprova una moció contra la ubicació del magatzem temporal
de residus nuclears al municipi d’Ascó (Ribera d’Ebre).

			 al nucli urbà de la Secuita
L’any 1970 Red Eléctrica de España, per tal de
transportar energia elèctrica des de la central nuclear d’Ascó a Barcelona, va construir dues línies
d’alta tensió que travessen, entre altres, el nostre
municipi.
Dos anys més tard, el 1972, s’aprova el Pla urbanístic de la urbanització les Creus, que situa dues
àmplies avingudes pel recorregut de la línia. Aquesta urbanització ha estat recepcionada per l’Ajuntament i actualment és nucli urbà. Aquest sector
manté en l’actual avinguda dels Països Catalans
una línia 200 kV que pertany a Red Eléctrica de
España, i una altra a l’avinguda de Josep M. Solé
Barberà de 110 kV que pertany a Fecsa Endesa.
Sempre ha estat i és una preocupació d’aquest
Ajuntament la contaminació electromagnètica que
produeix a la zona d’afectació; aquest fet ens va

portar a encarregar, conjuntament amb el Consell
Comarcal del Tarragonès, un estudi als doctors
en física aplicada de la URV, Jaume Massons i
Francesc Díaz, que conclou que “malgrat que els
camps magnètics són molt inferiors als límits imposats per les normatives, aquestes referències són
qüestionables”.
En la mateixa línia, l’abril de 2007 l’Ajuntament (Registre de Sortida núm. 396/2007, 397/2007) va demanar a Red Eléctrica de España i Fecsa Endesa
un estudi-proposta del desviament de les línies al
seu pas pel nucli urbà.
En data 7 de setembre de 2009, la Generalitat sol·
licita un informe sobre la petició de recrescuda de
les torres; concretament es preveu el recrescut
dels suports T-22 i T-23, situats en sòl no urbanitzable, i dels suports T-32 i T-36, situats en sòl

urbà, al llarg de l’avinguda dels Països Catalans.
De forma immediata l’Ajuntament informa de forma
desfavorable, i es fonamenta en què la modificació
del tram que afecta els suports T-32 i T-36 incompleix l’article 70.3 de les normes urbanístiques de
les Normes subsidiàries de planejament (NSP), i
qualsevol modificació de la línia elèctrica esmentada en trams que discorrin per sòl urbà en requerirà
el soterrament.
L’Ajuntament manifesta la total oposició a qualsevol recreixement o ampliació de potència de les
actuals instal·lacions que no comporti el soterrament de la línia o el trasllat fora del nucli urbà; en
aquest moment hi ha la resolució del conflicte a la
Comissió d’Energia Elèctrica de la Generalitat de
Catalunya, a la qual l’Ajuntament ha demanat que
recolzi del seu posicionament.

agenda

Agenda
Dia 5 d’octubre
Recollida d’andròmines:

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

Dia 16 d’octubre
Contacontes:

A càrrec de Muntsa Plana, amb “Reis
amb orelles de cavall, prínceps porucs... i
princeses malcriades!”. A l’església de les
Gunyoles, a les 18 h.

Dia 17 d’octubre
Caminada de tardor:

Sortida a Escornalbou. Més informació,
a l’Ajuntament.

Dia 17 d’octubre
Deixalleria mòbil:

Davant de la parada d’autobús de la Secuita.

Dia 20 d’octubre
Sessió de benvinguda
als nous veïns del municipi:
Al casal de la Secuita, a les 20 h.

Dia 24 d’octubre
III A Correcuita!
Cursa BTT de resistència:
Més informació al telèfon 679406024
(Néstor Arenas).

Dia 2 de novembre
Recollida d’andròmines:

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

Dia 7 de novembre
Representació de l’obra
No et vesteixis per sopar:

De Marc Camoletti, a càrrec del grup de
teatre Cicuta de la Secuita.

Dia 13 de novembre
Representació de l’obra
No et vesteixis per sopar:

De Marc Camoletti, a càrrec del grup de
teatre Cicuta de la Secuita.
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Horaris d’autobusos

Telèfons d’interès

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

Dia 13 de novembre
Contacontes i taller manual:
A càrrec d’Auriga Serveis Culturals,
amb “Contes animals!”. Al casal Jujol
de Vistabella, a les 18 h.

Ajuntament					

977 61 14 54

L’Argilaga

6.55

7.40

9.20

10.20

12.35		

CEIP Guillem de Claramunt			

977 61 14 21

		

14.35

15.50

18.10

19.35

20.50

AMPA						

625 94 30 31

Consultori mèdic					

977 61 12 17

La Secuita

7.00

7.45

9.25

10.25

12.40		

Farmàcia					

977 61 12 67

		

14.40

15.55

18.05

19.40

20.55

Cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Secuita

977 61 12 07

Tarragona

7.50

8.25

10.10

11.10

13.15		

Cooperativa Agrícola de l’Argilaga			

977 61 13 62

		

15.15

16.35

18.50

20.10

21.25

Tarragona

6.10

8.30

9.15

12.00

13.15		

		

14.00

15.15

18.15

19.00

20.15		

		

21.30

La Secuita

6.35

9.25

9.50

12.40

13.50		

		

14.40

15.50

18.50

19.40

20.55		

		

22.15

L’Argilaga

6.40

9.20

9.55

12.35

13.55		

		

14.35

15.55

18.55

19.35

20.50		

		

22.10

Dia 21 de novembre
Deixalleria mòbil:

Davant de la parada d’autobús de la
Secuita.

Dia 27 de novembre
8a trobada d’associacions
del municipi:

Horaris de consulta mèdica, infermeria
i pediatria

Al casal de la Secuita, a les 19 h.

Dia 7 de desembre
Recollida d’andròmines:

Horari metgessa
La Secuita

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

Vistabella

Dia 11 de desembre
Contacontes:

Les Gunyoles

Al casal de la Secuita, a les 12 h.

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30-13.30

8.30-11

18.30-20.30

8.30-12

8.30-12

12.30-13.30

L’Argilaga

A càrrec d’Agustí Farré, amb “Contes de
Nadal”. Al casal de l’Argilaga, a les 18 h.

Dia 18 de desembre
Caga tió amb la companyia
Pa Sucat:

Dilluns

11.30-13.30
12.30-13.30

Horari infermeria
La Secuita

Dilluns

Dimarts

Dimecres

8.30-10.30

8.30-13.30

11-13

Vistabella

Divendres

11-13

9.30-12.30

8.30-10.15

L’Argilaga

8.30-10.15

Les Gunyoles

12.30-13.30

Dia 19 de desembre
Deixalleria mòbil:

Davant de la parada d’autobús de la
Secuita.

Dijous

Dissabtes feiners (tot l’any)
L’Argilaga

7.50

10.20

12.35

16.30

19.50

La Secuita

7.55

10.25

12.40

16.35

19.55

Tarragona

8.30

11.05

13.10

17.15

20.35

Tarragona

9.15

12.00

13.15

19.15

21.30

La Secuita

9.50

12.40

13.50

19.55

22.10

L’Argilaga

9.55

12.35

13.55

19.50

22.05

Diumenges i festius (tot l’any)
Horari infermeria (extraccions)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

La Secuita

Dia 26 de desembre
Concert de Sant Esteve:

Divendres

L’Argilaga

9.55

12.35

16.30

19.50

8.30-9.30

La Secuita

10.00

12.40

16.35

19.55

Tarragona

10.40

13.20

17.15

20.35

Horari pediatria

Al casal de la Secuita, a les 19 h.

Dilluns
La Secuita

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

11.30-12.30

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

Tarragona

9.15

12.00

19.15

21.30

La Secuita

9.50

12.40

19.55

22.10

L’Argilaga

9.55

12.35

19.50

22.05

Dilluns feiners

De dilluns a divendres, feiners

L’Argilaga

9.30

La Secuita

9.34

Reus

10.12

Reus

La Secuita 10.23 14.25
Reus

11.27 15.27

18.30

Reus

9.30

La Secuita

19.08

La Secuita

10.23 14.25

L’Argilaga

19.12

13.30

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

“L’Aliança”

El gener de 1954 es va fundar la Societat de Caçadors “L’Aliança”. La seva funció és proporcionar
als pobles de la zona –la Secuita, Vistabella, les
Gunyoles i el municipi dels Garidells– un lloc per
practicar l’esport de la caça.

Aquest vedat es va crear el 1972. Les espècies cinegètiques més importants són el conill i la perdiu.
A més, també es poden caçar tords, tudons, becades, ànecs i porcs senglars. Des de fa uns anys es
pot caçar a la mitja veda, fet que permet la caça de
tudons i tórtores.
Al llarg de les últimes temporades hi ha hagut una
gran quantitat de conills. L’entitat està treballant
perquè aquest animal faci el mínim dany possible
als conreus agrícoles de la zona. A més, després
de molts anys d’estar prohibida la caça amb fura,
actualment la Conselleria de Medi Ambient l’ha
autoritzada. També cal esmentar que per protegir
les perdius, la caça es limita a tres diumenges per
temporada i a dos exemplars per caçador.
Com a anècdota, consultant els primers documents
de l’entitat podem dir que durant el primer any de
vedat es van caçar 300 conills. Avui en dia se n’arriben a caçar uns 3.000.
A més de ser una societat de caçadors, “L’Aliança” és
un grup d’amics que molts diumenges es troben per
gaudir de la natura i de l’esport. I com ja és tradició
cada any al final de temporada se celebra un sopar
de germanor juntament amb els propietaris dels terrenys que ens cedeixen per gaudir d’aquest esport.
Per acabar, només cal desitjar a tots els socis que
gaudeixin d’aquesta propera temporada.

Número de socis:
President:
Secretari:
Tresorer:
Comptable:
Vocals:
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Josep M. Mañé Marcadé
Jordi Solé Espinet
Josep Gurí Palau
Josep M. García Palau
Leandre Mallafrè, Andreu Rufà,
Pere Pallàs, Ramon Carné,
Xavi Duch, Joaquim Pereira

