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editorial

Editorial
Els dies s’escurcen amb l’arribada del fred, el sol escalfa tímidament les 
últimes fulles dels arbres que encara es resisteixen, després d’haver per-
dut el color verd intens, a ser arrancades pel vent i passar a formar part de 
la catifa ocre que cobreix els carrers. La nit s’allarga, guanya hores al dia i 
ens mostra orgullosa per la seva victòria un munt d’estels que guarneixen 
la foscor. 

Els més menuts surten al carrer embolcallats amb abric, barret i bufanda. 
Les galtes vermelles i el nas glaçat que encara ensuma les olors de pi i 
alzina cremats que les xemeneies escampen per damunt de les teulades. 
Amb els ulls cerquen les llums enceses que guarneixen els carrers, anun-
ci de les festes de Nadal i, què caram!, el més important per a ells: l’anunci 
de l’arribada dels Reis Mags d’Orient.

Cases guarnides, pessebres, arbres nadalencs, corredisses d’última 
hora, focs encesos, taules parades, neules, torrons, padrines ultimant els 
àpats a les cuines (àpats que només saben fer d’aquella forma especial 
les padrines)...

“Petits, afanyeu-vos a escriure la carta als Reis, que vindrà el patge Gre-
gori a recollir-la!”, diu la mare. “Truquen a la porta, han arribat els oncles, 
els cosinets i els avis, és la família que ve a sopar!”, diu el pare. “Abrigueu-
vos bé per anar a la missa del gall, que fa fred!”, insisteix la padrina. I els 
coets, sobretot els coets, que anuncien l’arribada dels Reis Mags d’Orient 
i el seu seguici de patges i carruatges.

Ja enfilen pel cap del poble acompanyats per les gralles i els timbals, 
primer a l’Església, després al casal. Tinc les butxaques plenes de ca-
ramels que he arreplegat de terra, me’ls ha tirat un patge. Estic saltant 
sense adonar-me’n i no sé si és del fred o dels nervis quan sento que 
diuen el meu nom per l’altaveu i he de pujar dalt de l’escenari a recollir el 
meu regal. Em fa por veure aquells Reis amb barba i corona, però pujo; el 
regal és per a mi, que aquest any m’he portat força bé. Després, a dormir 
d’hora i aixecar-me, de bon matí, per veure què més trobaré al costat de 
les sabates.

Nadal és un temps de retrobament, de familiars, d’amics, de records 
d’aquells que ja no hi són, però a qui trobem a faltar. Nadal és temps de 
bones intencions, de bons desitjos, d’alegria i de records.

Nosaltres també volem que l’esperit del Nadal arribi als nostres pobles, 
que entri a cada llar, que penetri en el cor de tots els veïns i veïnes de 
l’Argilaga, Vistabella, les Gunyoles i la Secuita, malgrat la crisi, malgrat les 
dificultats, volem fer-vos arribar el nostre desig de pau. Bones festes de 
Nadal i un pròsper any nou!

Eudald Roca i Gràcia
Alcalde de la Secuita

El divendres 10 de setembre, a les 16 h, es van inaugurar la reforma i ampliació de l’escola Guillem 
de Claramunt de la Secuita. En l’acte hi va ser present el conseller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, Ernest Maragall, acompanyat de l’alcalde de la Secuita, Eudald Roca. Després de visitar 
les instal·lacions i veure la dinàmica del centre, va arribar el torn dels parlaments protocol·laris i l’acte 
d’inauguració, a tres quarts de cinc de la tarda, que van anar seguits d’una jornada de portes obertes 
a tots els veïns del municipi. 

La reforma i ampliació 
  de l’escola Guillem 
      de Claramunt 

especial inauguració escola
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L’ampliació de l’escola ha consistit en la construcció 
de tres nous edificis amb façana a la carretera i la 
reforma de l’edifici existent, amb la qual cosa s’ha 
triplicat la superfície actual i es completa una escola 
d’una línia. El nou centre disposa de tots els serveis 
i recursos d’un edifici d’aquestes característiques i 
s’han adoptat totes les mesures per garantir l’efici-
ència energètica del nou edifici i la sostenibilitat dels 
seus recursos.

S’ha creat un centre educatiu complet, que dóna 
resposta a totes les necessitats pedagògiques dels 
nens i nenes del poble. En els nous edificis s’hi ubi-
quen l’administració del centre, la biblioteca, l’aula 
d’informàtica, el menjador, la cuina, els vestidors, 
tres aules per a educació infantil, una aula de psico-
motricitat, un gimnàs i sala polivalent amb escenari 
de 200 m2, a més d’altres espais destinats a ser ma-
gatzem, despatxos i serveis. A l’edifici reformat s’hi 
concentren les aules de primària i l’aula de plàstica, 
ubicada on abans hi havia el menjador.

Coincidint amb la inauguració dels nous edificis, s’ha 
apostat per un servei de cuina a la mateixa escola, 
amb un cuiner i un ajudant que elaboren diàriament 
i a les mateixes instal·lacions els menús dels nens 
i les nenes de l’escola. A més a més de poder con-
trolar la dieta i aliments que s’ofereix als usuaris del 
servei, el servei permet ajustar el nombre de menús 
diaris i optimitzar-ne els recursos.

Un centre educatiu     
          complet

L’obra ha tingut un pressupost inicial de més de 3 
milions d’euros, aportats pel Departament d’Edu-
cació i l’Institut Català de Finances. La durada de 
les obres ha estat de 16 mesos i no ha entorpit el 
desenvolupament normal de les classes, ja que la 
reforma de l’edifici existent s’ha dut a terme durant 
els mesos d’estiu. 

No obstant això, el projecte es completarà amb la 
construcció de la futura llar d’infants municipal, de 
dues línies, que es preveu ubicar al costat del cen-
tre. L’Ajuntament ja disposa del projecte, que té un 
cost aproximat de 850.000 €.

“El valor del 
nostre poble”

especial inauguració escolaespecial inauguració escola
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Entrevistem la Maria Mallafré Sanz, una dona impulsiva, presumida i 
intel·ligent que té la saviesa que donen els anys.

 Entrevista a

Maria, d’on és? 
Jo vaig néixer als Garidells, l’any 1921. Vaig viure el 
temps d’Alfons Xlll i del dictador Primo de Rivera. 

Quants anys fa que viu a les Gunyoles?
Em vaig casar quan tenia 23 anys, l’any 1944, als 
Garidells, perquè aquí a les Gunyoles no hi havia 
església. Va ser anys després que es va construir, 
quan mossèn Sebastià, fill de Vilaplana, va donar el 
seu dot i amb ajuda de tots el veïns vam construir 
l’església.

I des de llavors que hi és? 
Sí, però quan el meu home va morir, l’any 1991, 
vaig estar dos anys a Vilabella a casa de la meva 
filla gran.

Què fa a les Gunyoles, actualment, el dia a 
dia? 
Llegeixo molt, diaris i llibres d’història. A la tarda 
segueixo les sèries de la tele. Els dies que estic 
més avorrida són els dissabtes i els diumenges 

perquè ni a la ràdio ni a la tele fan les coses que 
miro i escolto. Els diumenges també hi ha missa, 
però ara poca gent hi va.

Ha crescut, el poble? 
Hi va haver una temporada que hi havia molta gent, 
totes les cases estaven ocupades i anàvem tots a 
missa; ara hi ha gent que no coneixes, que no s’inte-
gra al poble. Això sí, tot són cotxes.

Va viure la Guerra Civil. Què ens pot explicar? 
Quan va esclatar la guerra tenia 15 anys. Allò va 
ser molt gros, van matar capellans i molta gent dels 
pobles. Al meu pare el volien matar, però no ho 
van fer gràcies a un sometent que se l’estimava 
molt i que el va ajudar. L’any 1939 van entrar els 
nacionals.

A què s’ha dedicat, al llarg de la seva vida?  
A casa sempre hem viscut de la terra i he treballat 
sempre al camp, esporgant, plegant avellanes... i 
coses d’aquestes. També feia les feines de casa, 

però ara no faig res. Durant uns anys vam tenir una 
granja de gallines, i això ens va salvar bastant. Car-
regàvem el carro amb els ous i les gallines i els 
anàvem a vendre als Garidells. 

I què cultivaven?  
Vinyes, avellaners, garrofers, ametllers... Ara, a 
més, tenim calçots. Primer no teníem tractors, 
només el carro i la mula. Encara tenim el primer 
tractor que vam comprar. Els pagesos han de tenir 
molta terra o si no no poden viure.

Maria Mallafré   
     Sanz, de Ca Gras

Com és la vida del pagès?  
Dura. Mira. L’any 50 va caure una pedregada molt 
forta que ho va aixafar tot. I l’any 56 hi va haver una 
glaçada durant la qual vam estar un mes a 0 graus. 
Allò va ser una cosa mai vista: els vidres estaven gla-
çats dia i nit. El fred ho va matar tot, es van haver 
d’empeltar tots els arbres.

Quines aficions té? 
La meva gran passió ha estat sempre llegir. Puc 
deixar tot el que estigui fent per poder llegir. L’afició 
em ve gràcies al meu avi, que era mestre. Quan 
jo anava a Tarragona a comprar aprofitava i per 2 
o 4 pessetes comprava quatre novel·les, que por-
tava amagades a la faixa. Aquelles eren novel·les 
romàntiques, no de sexe, eh? Llegir fa moure les 
neurones.

Què llegeix ara? 
Ara estic llegint la biografia del Negrín. M’agrada 
molt perquè surten moltes coses que jo vaig viure. 

Com veu el pas del temps? 
El pas del temps ha sigut molt ràpid. A casa teníem 
llum de ganxo que fèiem anar amb un gas i també 
moltes espelmes. Recordo quan van sortir els 

“polvos” per rentar la roba... Allò va ser la revolució: 
posar la roba en un cossi i poder rentar sense 
haver d’ensabonar era fantàstic! Jo crec que ara hi 
ha massa coses: rentaplats, assecadora de roba... 
I la gent es queixa: no ho entenc. 

Han passat moltes coses... 
Mira si han passat coses que fins i tot han anat a la 
Lluna, si és que és veritat, perquè es veu que hi ha 
dubtes. Es increïble tot el que ha passat en aquests 
últims 30 o 40 anys.

“

“

Quan va esclatar la 
guerra tenia 15 anys. 
Allò va ser molt gros, 
van matar capellans 
i molta gent dels 
pobles”

La meva gran passió 
ha estat sempre llegir. 
Puc deixar tot el que 
estigui fent per poder 
llegir. L’afició em ve 
gràcies al meu avi”

entrevista entrevista
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El bisbe Oleguer i Robert Bordet donaren al noble 
Guillem de Claramunt la zona del Codony i la Se-
cuita per tal de repoblar-la. Sembla ser que va ser 
aquest primer Guillem i la seva esposa Elisenda qui 
van construir el castell cap a mitjan segle XII. La filla 
d’aquests, de nom Saurina, donà a llum un segon 
Guillem, que el 1229 va deixar el lloc al monestir de 
Santes Creus, on va demanar ser-hi sepultat. L’any 
següent morí de malaltia durant la conquesta de 
Mallorca. El tercer Guillem va vendre a l’arquebis-
be de Tarragona l’any 1243 la resta de drets, i va 
manifestar que dues terceres parts corresponien a 
l’arquebisbe i una tercera part a Guillema, la seva 
filla. La resta dels senyors de la zona (Aguiló, Car-
dona, Vilanova) cediren o vengueren al monestir i a 
l’arquebisbe la resta de drets que tenien, de manera 
que Santes Creus i Tarragona foren els propietaris 

de l’indret des del segle XIII. Malgrat que el cavall te-
nia nous amos, les regnes les seguiren portant certs 
senyors laics. Sabem que l’últim senyor de la Secuita 
va ser Joan Boïl de Boixadors, que vengué els seus 
drets per 6.000 sous al cenobi cistercenc l’any 1437. 
El monestir de Santes Creus va governar el lloc a 
través d’un batlle fins a la supressió dels senyorius 
l’any 1840.

Daniel Recasens, metge de la Secuita, va escriure 
una monografia crítica i documentada sobre la his-
tòria del poble (RECASENS, 1929). En aquest docu-
ment es recullen textos que no han arribat als nostres 
dies o textos que es troben a l’arxiu històric de la Di-
putació de Tarragona (com ara el Capbreu del 1699 
o el Llibre d’actes del Consell del 1657). Cal mencio-
nar la Guia de la Secuita (CORTIELLA, 1982), en la 
qual es va recopilar en un únic llibre la història dels 
quatre pobles que integren el municipi. Però a més 
d’aquestes obres hi ha altres llibres d’història (FORT, 
1974, 79-108; CATALÀ, 1976; BONET, 2007) o de 
toponímia (BALAÑA, 1990, 235; COROMINES, 
1994, BOFARULL, 2002, 164) que fan referència a 
la Secuita. Cal esmentar també alguns reculls de po-
esia, contes i notícies històriques (BATALLA, 1996; 
BATALLA/CLAPERA  1997; BATALLA 2004) i algu-
nes revistes d’interès local com El lloc de la Secuita, 
El Racó de la Prunera, La Casa de la Vila o La Veu 
del Municipi i, actualment, la revista Quatre.

El topònim de la Secuita uns el fan derivar de cicuta, 
nom d’una planta que sembla que creixia al costat del 

La Secuita: 

     l’etimologia
Aquest és el poble de la Secuita. Situat enmig del Camp de Tarragona 
a la partió d’aigües entre el Gaià i el Francolí. És un lloc sec on el sol 
escalfa la terra. Antigament tenia un castell i era una terra controlada 
pels Claramunt. A la Secuita hi van viure també els monjos blancs  
de Santes Creus. El carrer Clos, el mas de la Tallada i abans la Casa 
Mallafré són llocs de visita obligada per als que busquen el passat 
medieval del poble. Els seus habitants són els secuitencs i les 
secuitenques.

castell (BOFARULL, 2002, 164). Hi ha qui  fa derivar 
el nom del poble de secada, per ser una terra seca 
(BOFARULL, 2002, 164) o de sèquia (COROMINES, 
1994, 71-72). Altres fan derivar el mot de l’àrab saqi-
ta (o del seu diminutiu suqaita), que té el significat de 
lloc on hi ha restes de construccions caigudes o en-
runades (BALAÑA, 1990, 235, 31.16;  BOFARULL, 
2002, 164). Però el nom, d’on prové exactament? De 
cicuta, de secada, de sèquia o de suqaita? Contestar 
aquesta pregunta ens pot ajudar a veure quina era 
la percepció que tenien d’aquest territori els antics 
pobladors que hi vivien.

Pel que fa a la interpretació botànica (DISCÓRIDES, 
1978, 62; FONT, 1995) és veritat que la cicuta és una 
planta que abunda en aquesta zona i es pot com-
provar fàcilment, ja que floreix cap al setembre. La 
Conium Maculatum és una planta verinosa i, segons 
l’anècdota oral, els ramats de Vistabella no anaven a 
pasturar a la Secuita perquè les ovelles s’intoxicaven 
amb aquesta planta. La versió tradicional del topò-
nim era la botànica i en el títol de la publicació El lloc 
de la Secuita apareixia una flor d’aquesta planta.

Però a l’Onomasticon Cataloniae (COROMINES, 
1994, 71-72) es creu que el mot de la població pro-
cedeix de secada. Del treball de Recasens es poden 
extreure les següents formes: Cacuyta, Çacuyta, 
Sacuyta, Secuyta, Çacuyta i Secuyita (RECASENS, 
1929). El nom antigament s’escrivia amb l’article po-
pular Ça Cuita, és a dir, la Cuita. Amb el temps l’arti-
cle ça va passar a formar part del nom (Çacuita) i, a 

més a més, s’afegí l’article determinat (La Çacuita). 
Per tant, estem parlant d’un poble que té dos articles 
en la configuració del seu nom. De Çacuita va passar 
a Secuita, afegint l’adjectiu sec. Són paraules que 
devien definir el poble antigament: un lloc sec amb 
la terra cuita per la falta de pluges, ja que no hi ha 
pràcticament fonts ni llocs per regar. 

Ça Cuita – Çacuita – La Çacuita – La Sacuita – La 
Secuita

Relacionat amb l’escassetat d’aigua hi ha qui ha fet 
derivar el nom de sèquia. Encara visible avui, però 
molt anterior en el temps (I-II dC), es veu l’aqüe-
ducte del Gaià, que portava aigua del Pont d’Ar-
mentera a Tarragona. El subministrament d’aigua 
en època medieval i moderna el devien garantir 
cisternes i pous com el del Notari, el de la Vila, el 
de la Tallada o el pou Vell (BATALLA, 2004). Més 
tard, ja en el segle XVIII, la Mina de l’Arquebisbe 
agafava aigua de Puigpelat i la portava a la ciutat 
arquebisbal. Aquesta escassetat d’aigua a la zona 
va portar a engegar alguns projectes a mitjan segle 
XX. Entre ells, la construcció de safarejos a l’Argila-
ga, la Secuita i Vistabella, i un projecte de captació 
d’aigües d’un pou localitzat al Pontarró. Encara que 
la versió tradicional sobre l’origen del topònim vin-
gui d’una planta, al llarg de la història la gent que 
hi ha viscut han mantingut una relació gairebé sim-
biòtica amb el medi. En aquest cas és segurament 
el factor climàtic i no el botànic el que ha acabat 
donant el nom de la població. 

Per finalitzar, cal dir que el passat medieval de la po-
blació podia haver deixat també el topònim suqaita, o 
lloc enrunat. Sembla ser que moltes de les pedres de 
l’antic castell es van reutilitzar per fer la nova esglé-
sia. Vora la plaça encara hi havia fins fa poc cases 
amb elements d’època medieval, com la casa Ma-
llafré, que conservava una finestra gòtica geminada 
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Textos i fotografies: Marc Dalmau

reportatge reportatge

(avui desapareguda), la recuperació de la qual ha-
gués servit per embellir el nucli antic. A banda i ban-
da de la porta hi havia unes sageteres que protegien 
l’entrada i dos suports per a teies. Al carrer Clos s’hi 
situen la casa Gils, la casa Martí, la casa Desprats o 
la casa Manso. En aquesta zona hi devia haver l’an-
tic castell d’en Guillem de Claramunt. Hi ha autors 
que han considerat que abans dels Claramunt, tant 
can Manso com la mansió de la Tallada podien ha-
ver estat alqueries àrabs (BATALLA, 2004). Aquest 
carrer està situat a la zona més alta de la població 
i en algunes façanes també s’hi detecten portes 
adovellades i elements gòtics i, a l’interior, arcs de 
mig punt o apuntats. A la casa Desprats encara es 
conserva un relleu medieval a la segona planta i a 
la casa Manso es conserven restes de dos fines-
trals gòtics. En aquest carrer hi aparegueren sitges 
per guardar el gra. Els frares blancs tenien casa a la 
Tallada, un immoble que necessita de fa anys una 
restauració, i al terme hi trobem el camí per anar a 
moldre al molí del Morell. D’aquest passat medieval 
podria venir el nom de la població, de manera que 
passaria a tenir més importància el factor històric i 
artístic que el botànic o climàtic.
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Cada dimarts, de set a dos quarts de nou del 
vespre, un grup d’aproximadament 25 perso-
nes assisteix a les classes de preparació per 
obtenir el nivell C de català. El curs, impartit 
pel professor Ángel López Ariño, és fruit d’un 
conveni de col·laboració entre el Consell Co-
marcal del Tarragonès i l’Ajuntament, que sub-
venciona una part de la matrícula als veïns del 
municipi. En acabar el curs, a final de maig, els 
alumnes que ho vulguin es podran presentar 
per lliure a l’examen de certificat de nivell de 
suficiència de català (nivell C). 

Nou curs de 
català

El passat 20 d’octubre es dur a terme a la sala 
de plens de l’Ajuntament la segona sessió de 
l’any de benvinguda als nous veïns del municipi. 
La xerrada es va desenvolupar de manera molt 
planera, amb espai per intercanviar opinions, res-
pondre preguntes, aclarir dubtes... 

Els nous veïns poden així expressar què senten 
ara que viuen en un poble. Una característica im-
portant de les sessions de benvinguda és que els 
nous veïns es coneixen, reben informació sobre 
els serveis que ofereix el municipi i dels actes i les 
activitats que s’hi duen a terme... I, quan acaba la 
sessió, fan tertúlia i marxen tots junts.

Sessió de 
benvinguda 
als nous 
veïns

Premi Consell Esportiu  
  al club ciclista de la Secuita            

8a Trobada
      d’associacions

Teatre a la Secuita

Fa tres anys que vam decidir organitzar la nostra 
primera marxa de BTT; no teníem massa clar com 
aniria la cosa, però sí que teníem clar que ens vo-
líem donar a conèixer. Volíem que la nostra cursa 
fos reconeguda i valorada, i avui sabem que ho 
hem aconseguit, és més, ara ja som un club, el 
Club Ciclista Secuitenc (CCS), format ja per més 
de 40 socis en el primer any, tant de la Secuita com 
de fora del poble.

Amb poc més d’un any, el CCS ha col·laborat en 
diverses proves de la província (Vip extrem, Eu-
tiches, duatlons, triatló de Tarragona…) i ha donat 
suport a les diferents institucions que demanaven 
el nostre ajut. Qui ens ho havia de dir...

Hem aconseguit que la Correcuita sigui ja una prova 
clàssica de la província, hem organitzat una prova 
puntuable per al campionat provincial, i tot això al 
nostre poble, la Secuita. Gràcies a això sabem que 
tenim el reconeixement dels corredors, dels col-
laboradors, dels amics, la família i ara del poble. Així 
ens ho han fet saber donant-nos el Premi FVSCVS. 
El vam rebre del nostre alcalde i president del Con-
sell Comarcal del Tarragonès, el president del Con-
sell Esportiu del Tarragonès i altres institucions. És 
una distinció que l’Ajuntament de la Secuita ens ha 

El casal de la Secuita enguany ha estat el punt de 
trobada de les entitats i associacions del municipi 
que han participat de la trobada anual que convo-
ca l’Ajuntament. A les 7 de la tarda del passat 27 
de novembre va començar la reunió amb el primer 
punt de l’ordre del dia: l’aportació de les entitats a 
la política municipal de cara al proper any. Altres 
temes que es van tractar van ser la decisió de la 
persona o entitat que es proposa per rebre la insíg-
nia d’or del municipi i la subvenció dels projectes 
de cooperació al desenvolupament, finançats amb 
el 0,7% del pressupost anual de l’Ajuntament. Des-
prés del torn obert de paraules, l’acte es va cloure 
amb un petit refrigeri per als assistents.

Els passats dies 7 i 13 de novembre, Cicuta, grup 
de teatre va representar la divertida obra en dos 
actes No et vesteixis per sopar, de Marc Camolet-
ti (1923-2003). Es tracta d’un vodevil o comèdia 
d’embolics on l’autor sap molt bé com fer esclatar 
les rialles del públic sense caure en l’humor més 
obvi. 

Bernat i Josefina estan casats; ella un cap de set-
mana va de viatge a veure la seva mare mentre 
el marit organitza una trobada clandestina amb la 
seva amant. Però els plans es capgiren quan el 
padrí de noces del matrimoni, alhora amant de la 
dona d’en Bernat, es presenta a casa per sorpresa 
i Josefina decideix no marxar.  Tots quatre més una 
cuinera contractada pel mateix Bernat per preparar 
els àpats, hauran de dissimular les relacions que 
mantenen, en una situació tensa i complicada de 
la qual hauran de mirar de sortir-se’n de la manera 
més airosa possible.

Les representacions van ser un èxit. La sala del 
casal es va omplir completament i fins i tot hi va 

atorgat per la nostra tasca de foment esportiu de 
qualitat i per donar uns serveis i valors dels quals se 
sent molt satisfet. Per a nosaltres ha estat tot un or-
gull rebre aquest premi, que segur que recordarem i 
guardarem a les vitrines del CCS.

Tan sols ens resta donar les gràcies a l’Ajuntament 
i als diferents comerços del poble que any rere any 
no dubten a donar-nos suport. Moltes gràcies!

Club Ciclista Secuitenc

notícies notícies

 Els alumnes de l’escola 
      visiten l’Ajuntament
El passat dia 22 de novembre els alumnes de quart 
i cinquè de l’escola Guillem de Claramunt de la Se-
cuita van visitar l’edifici de l’Ajuntament.

En primer lloc visitaren totes les instal·lacions mu-
nicipals: oficines, despatxos, arxiu... on van rebre, 
per part dels treballadors municipals, explicacions 
de les tasques que hi realitzen.

En segon lloc, a la Sala de Plens, van poder fer 
preguntes a l’alcalde sobre tots aquells temes que 
els interessaven, sobre el funcionament de l’Ajun-
tament, els serveis que presta, els processos elec-
torals i l’organigrama polític.

Per finalitzar, prengueren part activa en un simula-
cre d’eleccions municipals, on presentaren candi-
datures, exposaren programes electorals, constitu-
ïren una mesa electoral, votaren els seus candidats 
preferits i constituïren un govern municipal amb tot 
el ventall de possibilitats, amb nomenament d’al-
caldessa i regidories. Va ser una jornada amena, 
didàctica i molt participativa, on tots ens ho vam 
passar molt bé.

haver gent que va repetir i va venir els dos dies, de 
tan bé que s’ho havia passat.

Els actors van ser l’Albert Gimeno, la Montse Mar-
torell, la Pili Roca, l’Emma Fernández, el Fito Luri i 
l’Albert López, dirigits pel Gerard Domènech, amb 
qui el grup ja treballa des de fa dues temporades.

El grup ja prepara una nova obra i, com sempre, us  
recorda que és obert a qualsevol persona que esti-
gui interessada a col·laborar-hi d’alguna manera.

Cicuta, grup de teatre
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La Correcuita
Per tercer any consecutiu, el 24 d’octubre, vam fer 
la Correcuita! Ara us farem un petit resum del que 
ha estat per a nosaltres aquesta Correcuita, des 
d’un punt de vista diferent, una visió que potser 
molta gent no sap.

Una marxa no la crea una organització: hi ha molta 
gent al darrere. Us ho expliquem. Gràcies a les bo-
tigues col·laboradores, que donen ambient, atreuen 
gent i ens donen suport, es pot gaudir d’aquestes 
marxes: és així de clar. Ells aposten per aquests 
esdeveniments i, en el nostre cas, ens ajuden en 
allò poden, que no és poc. Així és any rere any, 
i cal donar les gràcies a: família Maxibike, família 
Cicles Marcos, família Ciclos Roman, família Mari-
ne, família Biking Point, família Virginia Bay, família 
Cicles Sport i la família Vivac. Gràcies a tots hem 
pogut gaudir d’un munt de regals per sortejar. I, si 
us plau, no us quedeu amb els regals; cal mirar 
el suport que donen, que per a nosaltres és més 
valuós... 

També cal donar les gràcies als pobles que ofe-
reixen tots el seus recursos per dur-hi a terme es-
deveniments. En el nostre cas, l’Ajuntament de la 
Secuita ens dóna tot el recolzament incondicional i 
ens facilita molt les coses: permisos, instal·lacions, 
mans... I també cal donar gràcies als veïns del po-
ble que ens ajuden: Bar Ana, Pollastreria Ignasi i 
Tere, Vermut Mañé, Cooperativa de la Secuita... i 
a la gent de Kufuuza per venir a fer tantes i tan 
bones fotos.

I també a tota la resta de col·laboradors que sense 
pensar-s’ho creuen en nosaltres: Toni Carroceries, 
BTT Tarragona (en especial al Pep, per facilitar que 

les inscripcions es puguin fer en línia i per permetre 
utilitzar el portal per donar a conèixer la Correcui-
ta), la família Tot Comfort, Autoescola Trànsit, Grà-
fiques Porsa (no sé si us vau adonar que el tríptic 
era un punt de llibre), Cocacola, Panrico, Herbalife 
i Tuga Wear, així com també les institucions se-
güents: Consell Comarcal del Tarragonès, Consell 
Esportiu del Tarragonès i  Secretaria de l’Esport, 
entre d’altres.

Amb tota aquesta llista d’agraïments volem dir que 
els organitzadors són tota aquesta gent. Nosaltres, 
en realitat, només mirem de coordinar-ho tot al mi-
llor possible. Cal pensar-hi i adonar-nos de la gran 

importància que prenen en la realització d’aques-
tes marxes.

Per últim, volem donar les gràcies a les persones 
que han estat ajudant-nos en el moment de la 
cursa: Oscar, Adhara, Àlex, Cristina, Alicia, Xavi, 
David i tots els nostres familiars (pares, avis, ger-
mans, etc.) 

Per tot això: MOLTES, MOLTES GRÀCIES!!!

Néstor i Víctor, organitzadors

L’Ajuntament de la Secuita, en la sessió plenà-
ria del passat mes de setembre, ha aprovat el 
Pla de gestió dels Clots de la Barquera, i ha do-
nat així definitivament el primer pas cap a la re-
cuperació d’aquest espai natural. Els Clots són 
fruit d’una antiga activitat extractiva de terres 
destinades a la construcció de l’embassament 
del Catllar que en interceptar l’aqüífer superfici-
al donà lloc a una zona humida de règim irregu-
lar però amb gran interès per la biodiversitat.

Els terrenys són propietat d’una entitat gestora 
de residus que a mitjan anys vuitanta s’interes-
sà per aquesta depressió per destinar-la com 
a abocador. El projecte féu marxa enrere per 
la intensa pressió popular del moment. Amb el 
temps, però, i tot i les mesures endegades per 
la mateixa propietat, veïns i Ajuntament, s’ha 
convertit en un veritable abocador no desitjat 
i sense control. Un episodi de fortes pluges va 
fer que les cubetes s’omplissin fins dalt, i això 
va fer vessar l’aigua de mica en mica i inestabi-
litzr els talussos dels clots, fet que va crear un 
gran perjudici pels veïns.

El document ha estat redactat per l’empresa 
Limonium i ha estat finançat conjuntament per 
l’Ajuntament de la Secuita i la Unitat de Medi 
Ambient i Salut Pública de la Diputació de Tar-
ragona. Durant aquest darrer any que ha trigat 
la redacció del Pla, s’ha comptat amb el com-
plet consens i col·laboració de la Diputació de 
Tarragona, l’Agència de Residus de Catalunya, 
l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalu-
nya, així com amb el vist-i-plau de la propietat 
actual.

El Pla inclou una completa diagnosi de l’espai 
i la definició d’accions de gestió a desenvolu-
par per restaurar la superfície dels Clots amb 
els següents objectius, entre d’altres: inven-
tariar els valors naturals existents (cal dir que 
els Clots de la Barquera figuren a l’Inventari de 
Zones Humides de Catalunya), millorar l’hàbi-
tat de les espècies de major interès (amfibis, 
aus...), restaurar la vegetació de la zona humi-
da i convertir l’espai natural en un actiu turístic 
de qualitat.

es van donar pautes als cuidadors per fomentar 
l’autonomia i establir uns patrons per prevenir 
d’accidents i caigudes dins de la llar, i es va po-
sar èmfasi en la importància de mantenir la inde-
pendència en les activitats de la vida diària.

El resultat va ser una bona assistència de parti-
cipants i una avaluació favorable. L’equip també 
va realitzar les diferents sessions a Perafort i Vi-
lallonga.

M. Eugènia Massó, infermera de la Secuita

El passat mes d’octubre es van dur a terme unes 
xerrades a la Sala de Plens de l’Ajuntament, re-
alitzades per M. Eugènia Massó (infermera de la 
Secuita), Elena Abello (infermera de Perafort) i 
Carmen Aguirre (infermera de Vilallonga) per a 
ajudar els cuidadors informals de persones amb  
necessitats d’atenció especifica i alleugerir-los 
les tasques que això representa dins del treball 
diari. Principalment es va parlar de:

√ Establir hàbits d’higiene saludable. El  pas 
del temps fa que la pell de les persones patei-
xi uns canvis físics: perd elasticitat, disminueix 
notablement la sensibilitat i redueix el gruix del 
greix corporal, i això fa que la pell perdi la per-

cepció sensorial i la termoregulació. En aquestes 
xerrades els cuidadors van rebre coneixements per 
poder mantenir un bon estat de la pell i una bona 
hidratació per tal d’afavorir la integritat de la pell i 
proporcionar una millor qualitat de vida.

√ Comentar l’aportació nutricional en persones 
grans. L’alimentació de les persones grans s’ha 
d’adaptar als canvis fisiològics i mentals. L’objectiu 
va ser proporcionar als cuidadors eines per acon-
seguir una nutrició adequada.

√ Prevenir possibles conseqüències que es po-
den presentar en les diferents malalties. Per po-
der mantenir la seguretat de les persones grans, 

Pla de gestió 
dels Clots de 
la Barquera

Donar eines per al cuidador
El passat 17 d’octubre es va fer la ja tradicional ca-
minada de tardor, que enguany ens va portar fins 
a Escornalbou. Vam sortir de la Secuita a quarts 
de vuit del matí per anar al pantà de Riudecanyes 
i des d’allà vam començar l’ascens cap al castell 
monestir d’Escornalbou. Un cop arribats, vam po-
der gaudir de la visita guiada de l’edifici, que es 
va restaurar a principis del segle XX aprofitant l’es-
tructura de l’antic castell monestir. 

El recorregut que vam fer va coincidir amb una ca-
minada popular de l’Ajuntament de Riudecanyes i 
una cursa. Per no coincidir en la baixada pel sen-
deró tortuós i estret cap a l’Argentera, vam decidir 
pujar fins a l’ermita de Santa Bàrbara. En acabar 
tot el recorregut, al migdia, vam tornar cap al poble. 
La propera caminada serà la d’hivern i es farà cap 
a final de febrer o durant el mes de març, quan els 
dies s’allarguen.

Contacontes 
                a les Gunyoles 
i a Vistabella
Per quart any consecutiu, l’Ajuntament ha progra-
mat el cicle Tardor infantil, que té per objectiu acos-
tar als pobles més petits del municipi espectacles 
per als menuts. Les Gunyoles va acollir la primera 
sessió el passat 16 d’octubre, la qual va anar a càr-
rec de la contista Muntsa Plana, veïna del munici-
pi, qui va explicar contes de Reis amb orelles de 
cavall, prínceps porucs... i princeses malcriades! 
Vistabella va continuar amb la programació el dia 
13 de novembre, amb la companyia Auriga Serveis 
Culturals, que va oferir, al casal Jujol, Contes ani-
mals i un taller manual de creació posterior, en què 
la canalla va poder crear la seva pròpia granoteta, 
la protagonista de la història que es va explicar. 
Ambdós actes van comptar amb un gran nombre 
de participació, sobretot d’infants dels nostres po-
bles.

Caminada de tardor 
     a Escornalbou

notícies notícies
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Plens Municipals
Sessió plenària ordinària núm. 21, de 20-09-2010

Oferiment de cessió de terrenys per a equip sanitari  
S’acorda oferir a la Generalitat de Catalunya la cessió d’una 
finca de 2.150,32 m2 per ser destinada a equipament sanitari 
en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, 
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.

Convocatòria de concurs de prestació de serveis
S’aprova el plec de clàusules econòmiques, administratives 
i tècniques, i la licitació del concurs per a la neteja d’edificis 
municipals i gestió d’instal·lacions.

Adjudicació provisional de l’obra c/ Coma, de Vistabella       
S’adjudica provisionalment el contracte d’obres d’urbanització 
del carrer de la Coma i altres de Vistabella a l’empresa Grup 
Mas per l’import 265.905,76 + millores (4 treballadors).

Aprovació de projectes      
S’aproven els projectes per a la prestació de serveis de la 
competència dels ens locals relatius a: Pla de gestió dels 
Clots de la Barquera, el Pou Nou i l’escola bressol.

Festes locals 2011
S’aproven les festes locals 2011.

Nucli Data Festivitat

La Secuita 11 de juliol i 
16 d’agost

Sant Cristòfol (10) i Assumpció de 
la Mare de Déu (15)

L’Argilaga 25 de gener 
i 16 d’agost

Conversió de Sant Pau (25)             
i Sant Roc (16)

Vistabella 7 de gener i 
24 d’agost Reis (6) i Sant Bartomeu (24)

Les Gunyoles 20 de gener 
i 25 de juliol

Sant Fructuós i Sant Sebastià    
(20-21) i Sant Jaume (25)

Servei de cuina i menjador escolar 
S’acorda prestar el servei de cuina i menjador escolar per als 
alumnes de l’escola Guillem de Claramunt i, en un futur, per 
als de l’escola bressol. S’aprova el reglament regulador i el 
preu públic a satisfer per al curs 2010-2011, i s’encarreguen 
les tasques de cuina a l’empresa Domingo i les de monitorat-
ge a l’AMPA.

Sessió plenària extraordinària núm. 22, de 25-10-2010

Comptes generals 2009
S’aproven els comptes generals, la liquidació del pressupost i 
l’administració del patrimoni, de l’exercici 2009.

Ordenances municipals
S’aproven les ordenances municipals següents: Ordenança 
de l’energia solar i Ordenança de rehabilitació de façanes.

Modificació puntual de les ordenances fiscals
S’aprova provisionalment la modificació puntual de les orde-
nances fiscals que es concreta en disminuir tipus de 0,57% 
(2010) a 0,54% (2011), i establir en l’IAE coeficients de situa-
ció en raó de l’emplaçament.

Adjudicació definitiva de l’obra c/ Coma, de Vistabella
S’acorda adjudicar definitivament el contracte d’obres d’urba-
nització del carrer de la Coma i altres de Vistabella al Grup 
Mas per l’import de 265.905,76 + millores (4 treballadors).

escolaplens municipals

Aquest nou curs no tan sols estrenem edifici, sinó 
que també estrenem lloc web.  

A l’adreça http://blocs.xtec.cat/lasecuita podreu 
trobar informació general del centre, circulars de 
cada cicle, articles d’interès i notícies del nostre dia 
a dia.

També hi trobareu moltes fotos i vídeos de les di-
verses activitats que els alumnes duen a terme.

Agenda 1r 
trimestre de 
l’Escola 
Guillem de 
Claramunt
29 Octubre

Festa de la tardor

12 Novembre
Sortida a Santes Creus   
(Ed. Infantil)

20 Novembre
“Correxic”, Activitat 
compartida amb l’AMPA 
a través del Pla Català 
de l’Esport, al Complex 
Educatiu de Tarragona.

22 Novembre
Visita Ajuntament de La 
Secuita (Cicle Superior)

13 Desembre
Sortida Teatre Metropol. 
Obra: ”La Fàbrica de Tires” 
(Cicle Inicial  i  Mitjà)

22 Desembre
Festival de Nadal a l’Escola

Curs nou, 
                    web nou

  A l’escola 
        treballem...
La tardor
Aquest primer trimestre a l’escola hem realitzat di-
ferents activitats relacionades amb la tardor.

Els alumnes d’educació infantil han anat d’excursió 
a l’Arbreda de Santes Creus per gaudir d’un matí 
ple dels colors d’aquesta bonica estació. 

També es van animar a fer deliciosos panellets 
aprofitant els avantatges de tenir cuina pròpia al 
centre. Durant la Festa de la Tardor vam degustar 
diferents fruits propis de l’estació mentre els alum-
nes de sisè amenitzaven la tarda disfressats de 
castanyers i castanyeres.
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Agenda
Dia 26 de desembre
Inauguració de l’exposició de 
pintura de Manel Torres:  
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de la 
Secuita, a les 11 del matí.

Dia 26 de desembre
Concert de Sant Esteve a 
càrrec del Cor Tempus:  
Al Casal de la Secuita, a les 19 h.

Del 26 de desembre 
al 7 de gener
Exposició de pintura de Manel 
Torres:
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de la 
Secuita, en horari d’oficina.

Dia 2 de gener
Arribada del patge Gregori per 
recollir les cartes dels nens i 
les nenes del municipi:  
A l’església de la Secuita, a les 13 h.
A l’església de Vistabella, a les 14 h.

Dia 4 de gener
Recollida d’andròmines:
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament per 
dir on es deixaran les andròmines.

Dia 5 de gener
Cavalcades reials als diversos 
nuclis del municipi:  
· La Secuita, a les 19 h, al parc Miret.
· L’Argilaga, a les 18.30 h, a l’entrada del 
poble.

· Vistabella, a les 19 h, al carrer Nou.
· Les Gunyoles, a les 18 h, a l’entrada del 
poble.

Dia 16 de gener 
Deixalleria mòbil:
Davant de la parada d’autobús de la Secuita.

Del 17 al 31 de gener
Exposició sobre l’aigua, cedida 
per l’Agència Catalana de 
l’Aigua:
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de la 
Secuita, en horari d’oficina.

Dia 8 de febrer 
Recollida d’andròmines:
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament 
per dir on es deixaran les andròmines.

Dia 13 de febrer 
Festa de l’olivera de la pau:
Diversos actes al llarg del matí. A la 
Secuita.

Dies 18, 19 i 20 de febrer  
Esquiada jove a Andorra 
(Vallnord):
Més informació, al PIJ.

Dia 20 de febrer 
Deixalleria mòbil:
Davant de la parada d’autobús de la 
Secuita.

Dia 27 de febrer 
Anem a caminar a l’hivern:
Més informació, a l’Ajuntament.

Dia 5 de març
El grup Articulat ens presenta 
el seu espectacle Pertriplicat:
Al casal de la Secuita, a les 18 h.

Dia 6 de març 
Carnaval a l’Argilaga:
Al Casal de l’Argilaga, a les 18 h.

Dia 8 de març
Recollida d’andròmines:
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament per 
dir on es deixaran les andròmines.

Dia 20 de març
Deixalleria mòbil:
Davant de la parada d’autobús de la 
Secuita.

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

L’Argilaga 6.55 7.40 9.20 10.20 12.35  
  14.35 15.50 18.10 19.35 20.50

La Secuita 7.00 7.45 9.25 10.25 12.40  
  14.40 15.55 18.05 19.40 20.55

Tarragona 7.50 8.25 10.10 11.10 13.15  
  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

Les Gunyoles 8.19 9.54 10.54 12.26 15.56  
  17.26 20.26   

Tarragona  8.40 10.15 11.15 12.50 16.20  
  17.50 20.50 

Tarragona 10.05 12.05 15.05 18.05 

Les Gunyoles  10.25 12.25 15.22 18.25 

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

L’Argilaga 9.55 12.35 16.30 19.50
La Secuita 10.00 12.40 16.35 19.55
Tarragona  10.40 13.20 17.15 20.35 

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

L’Argilaga 9.30 
La Secuita 9.34
Reus   10.12

Dissabtes feiners (tot l’any)

De dilluns a divendres, feiners 

Diumenges i festius (tot l’any)

Dilluns feiners

Aq
ue

st
s 

ho
ra

ris
 s

’h
an

 e
xt

re
t d

e 
le

s 
pà

gi
ne

s 
w

eb
 d

’A
ut

oc
ar

s 
Se

ga
rr

a 
i A

ut
oc

ar
s 

Pl
an

a 
i e

st
an

 c
on

di
ci

on
at

s 
a 

la
 fl

uï
de

sa
 d

el
 tr

àn
si

t.

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.

Horari metgessa
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30-13.30 8.30-11 18.30-20.30 8.30-12 8.30-12

Vistabella 12.30-13.30

L’Argilaga 11.30-13.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

Horari infermeria
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30-10.30 8.30-13.30 11-13 11-13 9.30-12.30

Vistabella 8.30-10.15

L’Argilaga 8.30-10.15

Les Gunyoles 12.30-13.30

Reus   18.30
La Secuita 19.08
L’Argilaga  19.12

Horaris de consulta mèdica, infermeria 
i pediatria

Telèfons d’interès

Ajuntament     977 61 14 54

CEIP Guillem de Claramunt   977 61 14 21

AMPA      625 94 30 31

Consultori mèdic     977 61 12 17

Farmàcia     977 61 12 67

Cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Secuita  977 61 12 07

Cooperativa Agrícola de l’Argilaga   977 61 13 62

De dilluns a divendres, feiners

La Secuita   10.23   14.25
Reus        11.27   15.27

Reus             9.30     13.30
La Secuita    10.23   14.25

Horari infermeria (extraccions)
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30-9.30

Horari pediatria
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 11.30-12.30

informació municipalagenda
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L’Associació Cultural de l’Argilaga va ser creada 
l’any 1997 a partir de la iniciativa d’alguns veïns i 
veïnes per promoure l’organització d’actes socials i 
culturals al nostre poble.

La iniciativa va ser recolzada per la majoria de la 
gent del poble i, fins i tot, per molts que sense viu-
re a l’Argilaga hi estan estretament vinculats. Ac-
tualment som més de 150 socis, més que veïns i 
veïnes hi ha.

Les activitats que s’organitzen tenen com a prin-
cipal objectiu “fer poble”, un poble actiu i dinàmic. 
Les principals activitats que es fan són: Reis, fes-
ta major d’hivern (25 de gener, conversió de sant 
Pau), carnaval, caminada de l’1 de maig, Sant 
Joan, sardinada (juliol), festa major d’estiu i fide-
uà (16 d’agost, sant Roc), castanyada i Cap d’Any. 
Totes compten amb la participació i col•laboració 
de la majoria d’argilaguencs i argilaguenques i això 
ens anima a continuar endavant.

Tenim una pàgina web on podem trobar, a banda 
d’algunes dades generals del poble, l’agenda d’ac-
tivitats, una galeria d’imatges, una llista de llibres 
del fons de la biblioteca (llibres donats per particu-
lars i institucions) i una llista de telèfons i enllaços 
d’interès.

E-mail: argilaga@tinet.cat
Web: www.tinet.org/~argilaga 
         usuaris.tinet.org/argilaga

La junta
President

Vicepresident
Secretària

Tresorer
Vocals

Josep Arévalo
Joan Dalmau
Noemí Aixendri
Joan Brullas
M. Loreto Martorell, Lluís Vendrell, 
Antònia Morales, Joan Ferré, Meritxell 
Aixendri, Gemma Domènech, Marc 
Dalmau

Associació cultural de

      L’Argilaga 
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