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Hora de fer balanç

Aquest número de la revista Quatre que teniu a les vostres mans és l’últim 
d’aquesta legislatura, que ben aviat s’acaba. Quatre anys treballant per al 
nostre municipi, quatre anys treballant per als nostres pobles; per tots nosaltres, 
regidors i regidores, han passat molt ràpidament, amb dedicació, entrebancs, 
il·lusió, encerts i, si més no, amb molta voluntat.

Ara serà l’hora de fer balanç, que cadascú reflexioni i pensi en com vol que 
sigui el seu poble, com vol relacionar-se amb el seu veïnat i amb els municipis 
del voltant. Recordem d’on partíem, quines realitats teníem i quins objectius 
ens havíem traçat. Pensem, també, quina realitat tenim avui, si hem progressat 
en dignitat de poble, en equipaments, en serveis, en les relacions humanes, 
si ens sentim orgullosos del nostre poble i si aquest és un bon lloc per viure 
nosaltres i els nostres fills.

També ara serà moment de presentar noves propostes per al nou període 
que aviat s’obrirà, el pròxim 22 de maig. Tots i totes tindrem l’obligació 
d’analitzar-les, valorar-les i prendre la decisió que més ens satisfaci o, si més 
no, la que considerem més encertada o menys dolenta. Aquesta és la força 
de la democràcia, el dret que hem d’exercir tots els ciutadans i ciutadanes del 
municipi.

En nom dels nou regidors i regidores que componen la corporació municipal 
vull donar-vos les gràcies per aquests quatre anys, en els quals ens heu donat 
l’oportunitat de poder estar al servei del nostre municipi, dels nostres pobles i 
dels nostres veïns i veïnes, de poder haver atès els vostres suggeriments, les 
inquietuds, alguna queixa i també alguna felicitació; per tots nou ha estat un 
gran honor poder-vos representar i tots nou esperem haver estat a l’alçada. 
Ara és hora de fer balanç. 

No vull acabar aquestes ratlles sense esmentar un projecte que molt aviat 
veurà la llum, una oportunitat que ben segur farà que nois i noies del nostre 
municipi, d’entre 18 i 30 anys, tinguin una valoració diferent de les coses a 
les quals ara no donem cap importància. Em refereixo al Projecte Solidari 
la Secuita – Requena, un projecte propi de solidaritat internacional amb un 
poble de l’Amazones peruà, amb el qual el municipi ja fa força anys que hi 
col·labora. Ells, catorze nois i noies del municipi, aniran allà durant quinze 
dies a fer tasques humanitàries, representant-nos a tots nosaltres; infermeria, 
educació i assessorament tècnic i informàtic seran les matèries que exerciran, 
per ajudar amb les seves pròpies mans els nens i les nenes més necessitats.

A tots ells vull felicitar per aquesta experiència que aviat iniciaran i animar-los 
a què, un cop tornin a casa, ens la facin extensiva a tots nosaltres.
Benvolguts veïns i veïnes, és hora de fer balanç.

Eudald Roca i Gràcia
Alcalde de la Secuita
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accés municipal a internet

Fa uns anys que la preocupació 
per estendre la cobertura d’accés 
a Internet ha estat en el punt de 
mira dels membres del consisto-
ri municipal, ja que part del muni-
cipi, les Gunyoles concretament, 
no disposava de cobertura ADSL 
i era necessari l’ús de sistemes al-
ternatius que no arribaven a com-
plir les expectatives desitjades. 
Durant aquest anys s’han valorat 
diferents alternatives, però no ha 
estat fins a l’estiu del 2010 quan, 
de la mà de Telefónica, s’ha trobat 
un sistema que cobreix les neces-
sitats a un cost raonable.

Un nou servei: 
l’accés municipal
 a Internet
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Durant el passat mes de desembre alguns veïns es 
preguntaven què feien els operaris de Telefónica 
col·locant  les antenes dels mòbils. La veritat és que 
no res: no han instal·lat antenes de mòbils sinó que 
han instal·lat la cobertura Wi-Fi a nivell municipal. 
El mateix servei que tenim a casa amb l’antena 
d’ADSL, però per a tot el municipi; per tant, podem 
accedir a la xarxa tant des de les zones urbanes 
com des de bona part de les zones rústiques del 
municipi de la Secuita.

Té capacitat de connexió entre els pobles del 
municipi, ja que enllaça, a través de la xarxa, a 
alta velocitat i sense cost, usuaris que estiguin a 
qualsevol dels pobles del municipi. Alguns joves ja 
han explorat aquest camí i l’utilitzen per als jocs en 
xarxa.  

Per disposar d’aquestes capacitats ha calgut instal·lar 
unes antenes d’accés per als usuaris i unes altres 
d’enllaç per concentrar totes les comunicacions a 
l’edifici de l’Ajuntament. Així, veureu antenes als 
casals municipals, al dipòsit de l’aigua i al sostre de 
l’Ajuntament.

De què es tracta

S’ha buscat treure productivitat al projecte ampliant-
lo amb altres capacitats, que són:

La capacitat de fer pregons a qualsevol dels 
pobles o en tots al mateix temps, i fins i tot de 
repetir-los de manera automàtica. 

Part del terme municipal es troba afectat pel ter-
cer cinturó del PLASEQTA; en cas d’emergència 
de la indústria química, es un mitjà per mantenir 
informada la població. 

Fa uns anys que els rellotges dels campanars ha-
vien deixat de funcionar en la majoria dels pobles 
del municipi; ara ja tornen a funcionar amb els 
tocs de quarts i hores (el volum és notablement 
més baix a partir de les onze de la nit i fins les 
vuit del matí).

S’ha donat cobertura de xarxa informàtica i 
de telefonia a tots els edificis municipals i a 
l’escola, la qual cosa representa un estalvi en el 
pressupost municipal, ja que té menys línies tele-
fòniques contractades. Actualment aquest servei 
ja està operatiu al Punt TIC, instal·lat recentment 
sobre el consultori mèdic.

S’han creat punts d’accés gratuït a Internet, on 
qualsevol persona pot connectar l’ordinador i nave-
gar o descarregar correu. La connexió està limitada 
en velocitat i horari, com marca la legislació de tele-
comunicacions. Aquest servei ja està disponible a 
la piscina municipal des del mes de gener.

Es dóna accés a Internet d’alta velocitat a l’es-
cola, cosa que permet potenciar l’aula d’informà-
tica del centre.

Es disposa d’una càmera que permet visua-
litzar els actes i les festes municipals. Per 
exemple, l’acte del sorteig de la col·laboració 
amb Requena va a ser transmès en directe per 
la xarxa municipal i enregistrat.

Possibilitat d’instal·lar una estació meteorolò-
gica, situada al sostre de l’edifici de l’Ajuntament, 
que permetrà oferir les dades meteorològiques 
del municipi als vilatans.

I una sèrie inacabable de possibilitats que es re-
sumeixen en un concepte: estar preparats per a 
la introducció de les millores que en matèria de 
telecomunicacions van arribant en disposar de les 
infraestructures bàsiques de titularitat municipal.

Abast del projecte

A qui va dirigit aquest servei? Doncs a aquelles per-
sones que fan un ús moderat d’accés a Internet. La 
velocitat de transmissió queda compartida pels di-
ferents usuaris que es connectin a la xarxa, per la 
qual cosa no permet fer descàrregues massives que 
col·lapsin els altres usuaris. 

Permet els serveis de correu, navegació per pàgines 
web, comunicació i visualització ocasional de vídeos. 
No permet certs jocs que utilitzen la xarxa per donar 
interactivitat, com el Pro Evolution Soccer i altres del 
mateix estil.

La recomanació és provar si el sistema s’adapta a 
les necessitats de cada usuari i optar per la connexió 
mitjançant la xarxa municipal o mitjançant algun dels 
proveïdors existents. 

Com donar-se d’alta

A l’edifici de l’Ajuntament hi ha la gestió unificada 
de tota la xarxa i l’accés a Internet. Aquest accés és 
compartit amb el dels serveis municipals i l’escola, 
cosa que permet aprofitar que les franges horàries 
d’ús per als primers són bàsicament als matins i, en 
canvi, l’ús particular és major a la tarda i a la nit.

La capacitat actual és d’una línia ADSL de 10 MB i 
aviat s’ampliarà amb una segona línia. La instal·lació 
té capacitat d’ampliar-se notablement a mesura que 
les necessitats i el nombre d’usuaris augmentin.

“Estem preparant un 
manual d’instruccions 
com a guia per 
als principiants”

Església
Sant Roc

Casal
L’Argilaga

Casal
Jujol

Casal
Les Gunyoles

Dep.
Les Creus

Hotel
Entitats

Casal
La Secuita

Piscina

Escola

Magatzem
municipal

Ajuntament
EB PW 4400

Església
Santa Maria

EB WiMAX

Depos.
Casalot

EB PW 1400
EB WiMAX

@

Línia ADSL
Connexió Wi-Fi 802.11n a 5 GHz
Connexió WiMax

El divendres 18 de febrer, l’Ajuntament va rebre la 
conformitat de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones (CMT) en què acceptava l’alta com 
a proveïdor de serveis d’accés a Internet. 

És a partir d’aquest moment que el vilatans poden 
donar-se d’alta a les oficines de l’Ajuntament. La 
quota és la mínima acceptada per la CMT: 10 € 
mensuals, que es cobraran en quotes trimestrals. 
Aquest preu s’aplica per unitat familiar, és a dir, a 
cada membre de la unitat familiar se li assigna un 
nom d’usuari i una contrasenya que li permetrà 
l’accés a Internet. 

En el cas de persones que en facin un ús esporàdic, 
com és el cas de estiuejants,  poden adquirir l’accés 
limitat a un període de tres mesos.

Com operar-hi
Amb la disponibilitat d’un ordinador portàtil amb 
connexió Wi-Fi, comuna en tots ells, es pot fer 
una exploració de les xarxes inalàmbriques i con-
nectar-se a la xarxa municipal que disposi d’un 
millor nivell de senyal.

Una vegada connectat l’ordinador a la xarxa, en el 
moment d’obrir el programa de navegació per In-
ternet, apareix la pàgina de registre, on és neces-
sari introduir l’usuari i la contrasenya. Una vegada 
acceptades, apareix la pàgina web de l’Ajuntament 
i ja es pot navegar per la xarxa de xarxes.

Estem preparant un manual d’instruccions com a 
guia per als principiants.

Per als ordinadors fixes que no disposen de con-
nexió inalàmbrica, en cas que el lloc on es vulgui 
utilitzar l’equip no tingui bon senyal o es vulgui 
disposar d’una bona capacitat de connexió, és 
recomanable instal·lar una antena externa. El 
model a emprar depèn del nivell de senyal que 
arribi a casa vostra. En fer el registre us poden 
informar sobre els equips disponibles, el cost i la 
manera d’instal·lar-los. 

Els nostres pobles, 
            connectats

accés municipal a internetaccés municipal a internet
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El curs va començar just abans de les festes, quan 
tothom es fa la pregunta clau: què puc fer per dinar 
el dia de Nadal? Les respostes les vam trobar en un 
seguit de suggeriments, idees i bons consells dels 
professors Joan i Víctor, cuiners de la nostra esco-
la, que tractaren d’encomanar-nos la seva passió 
per la bona cuina. Al llarg de les quatre sessions 
vam poder elaborar plats nadalencs i rebosteria, a 
més de rebre consells sobre vins i la presentació 
de la taula. Tots vam posar molt d’interès a pren-
dre bona nota, i fins i tot vam fer un dossier ben 
assortit de receptes que tenen garantit el resultat, 
ja que totes les vam tastar en acabar cada classe. 
Va ser una experiència que tots estem disposats 
a repetir!

Alumnes del curs de cuina

Com ja és tradició, el tió visita els més petits del 
nostre municipi. El dia 18 de desembre, al matí, 
la sala del Casal de la Secuita va acollir el grup 
d’animació Pa Sucat, que va venir acompanyat 
d’un gran tió i uns cuidadors molt especials que 
van fer les delícies dels nens i les nenes dels 
nostres pobles. El tió va ser molt generós i va 
cagar llaminadures per a tots els petits. Aquest 
és un dels actes que enceta les activitats relacio-
nades amb les festes nadalenques.

Tió a 
la Secuita

Curs de cuina de Nadal 
notícies

Festa de l’olivera de la pau
Fa 10 anys que va tenir lloc al poble de la Secuita la 
primera Festa de l’Olivera de la Pau, convocada i orga-
nitzada conjuntament per la Parròquia de Santa Maria i 
l’Ajuntament de la Secuita. L’objectiu d’aquesta festa és 
celebrar una diada de pau. Tots necessitem la pau i per 
això tots hem de preocupar-nos per la pau i demanar la 
pau del Senyor, perquè la pau és el do de Crist. Ell en 
cada missa ens recorda: “Us deixo la pau, us dono la 
meva pau”. Implorem-la, doncs, amb fe i esperança.

Els actes s’iniciaren amb la celebració eucarística, i en 
acabar la coral Santa Rosalia de Torredembarra va ofe-
rir un concert que va agradar molt, tant als joves com 
als més grans. Tot seguit van començar les activitats al 
voltant de l’Olivera de la Pau, juntament amb els parla-
ments del mossèn i de l’alcalde. Els nens i les nenes del 
col·legi Guillem de Claramunt van exposar els seus mu-
rals sota el lema: “La llibertat religiosa, camí per la pau”. 
Els joves de confirmació, amb la participació dels avis i 
la presentadora, van representar “Un món fet a mida”. 
Un dels actes més emotius va ser quan els infants van 
cantar a la pau guiats pel Josep Ramon , a més de la 
lectura de poemes dedicats a la pau. Amb el grup Con-
tes de les Esferes va finalitzar l’acte, que va engrescar 
a tots els assistents, nens i nenes, joves, adults i avis. 
El Grup de Grallers de la Secuita va ser l’encarregat de 
fer el toc de vermut a la plaça de la Font.

Vull fer arribar el meu agraïment a totes les persones 
que han col·laborat dedicant el seu temps i les seves 
capacitats perquè la festa fos un èxit. Felicitats de tot 
cor a tothom i desitjo que els habitants de la Secuita 
l’any vinent ens tornem a trobat, tots junts, infants, jo-
ves, adults i ancians per celebrar de nou la Festa de 
l’Olivera de la Pau.

Mn.Adam Safianczuk
Rector
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notícies

Un any més, el vespre del dia 26 de desembre, el 
Casal de la Secuita acull el ja tradicional concert 
de Sant Esteve on, a més de gaudir d’una actuació 
musical, es fa lliurament de la insígnia d’or del 
municipi i les ajudes als projectes de cooperació 
al desenvolupament. Enguany el concert l’ha dut a 
terme el Cor Tempus del Camp de Tarragona, que 
va fer un recorregut per totes les figures que formen 
el pessebre a través de nadales tradicionals. 

Aquest acte acull el lliurament de la insígnia d’or 
del municipi a aquelles persones o entitats que han 
destacat per la seva aportació a la comunitat. En 
aquesta edició l’ha rebuda el grup de teatre Cicuta, 
per la seva trajectòria en el món del teatre amateur 
amb l’objectiu aglutinar el major nombre de veïns 
i veïnes amb ganes de participar de la vida del 
municipi. 

Finalment, es van lliurar les ajudes als projectes de 
cooperació al desenvolupament, que, enguany, s’han 
atorgat a un únic projecte, però amb dues vessants 
diferents. D’una banda, es continua fent l’aportació 
al projecte d’escolarització de nens i nenes del 
Vicariat Apostòlic de Requena (Perú) i, de l’altra, es 
va decidir destinar l’ajuda al projecte que joves del 
municipi faran el mes d’abril a Requena per instal·lar 
ordinadors perquè els nens i nenes escolaritzats 

puguin gaudir-ne. Aquests dos projectes han rebut 
3.000 euros cadascun, procedents del 0,7% del 
pressupost anual de l’Ajuntament destinat a les 
ajudes al desenvolupament.

Aquests projectes i l’entitat que ha rebut la insígnia 
d’or han estat escollits per les entitats reunides a la 
trobada anual que es va dur a terme a finals del mes 
de novembre a la Secuita.

Concert de 
            Sant Esteve 
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Entre els dies 17 i 30 de gener es va poder visitar 
l’exposició itinerant “Aigua en equilibri”, promoguda 
per l’Agència Catalana de l’Aigua. La Sala de Plens 
de l’Ajuntament de la Secuita va acollir aquesta 
presentació que tractava sobre els principis bàsics 
de la nova cultura de l’aigua, el respecte als rius 
i la gestió de la demanda de l’aigua de manera 
sostenible. L’exposició s’emmarcava en el projecte 
Sud’eau, gestió local i participativa de l’aigua i dels 
rius del sud-oest europeu, que té com a prioritat 
la millora de la protecció i conservació del medi 
ambient i l’entorn natural del sud d’Europa. 

      Exposició 
Aigua en equilibri Esquiada jove

Com cada any l’Ajuntament ha organitzat una 
esquiada jove amb el suport de la tècnica de 
joventut. Aquest any s’ha realitzat el dies 18, 19 i 
20 de febrer a Andorra, concretament a Vallnord, 
i hi han participat 63 joves de cinc municipis del 
Tarragonès (la Secuita, la Pobla de Mafumet, 
la Pobla de Montornès, Vilallonga del Camp i 
els Pallaresos). L’Ajuntament subvenciona una 
part del cost de la sortida als joves empadronats 
al municipi. La valoració dels participants de 
l’activitat ha estat molt positiva, igual que la dels 
professionals, gràcies al bon comportament i 
compliment de la normativa per part dels joves.
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Inversions cofinançades 
per la Diputació de Tarragona l’any 2010
Durant el passat any 2010, l’Ajuntament de 
la Secuita conjuntament amb la Diputació de 
Tarragona han dut a terme un conjunt d’actuaci-
ons en àmbits molt diversos. El pressupost total 
ha ascendit fins als 365.216,23 €, i la subvenció 
total atorgada ha estat de 155.447,78 €. De totes 
les actuacions cal destacar el paquet de mesures 
de caràcter mediambiental: millora de la gestió de 
l’aigua, major eficiència energètica de l’enllumenat 
públic, millores en parcs i rutes o activitats d’edu-
cació ambiental.

De totes aquestes actuacions s’han de destacar 
la reforma de l’escenari del casal de l’Argilaga, la 
nova oficina de correus, la substitució de la xarxa 
d’aigua d’un tram del carrer de Victòria, el nou parc 

Els nens 
de catequesi 
canten nadales

Concert a Vistabella
La tarda del 18 de desembre el cor Sant Esteve del 
Conservatori de Música de Vila-seca va oferir un 
concert a l’església de Vistabella. Amb un repertori 
de cançons tradicionals nadalenques pròpies i fora-
nes, les noies que formen el cor ens van delectar 
amb les seves veus. Aquest concert va donar el tret 
de sortida als actes musicals del cicle de Nadal als 
nostres pobles.

notícies

Nou pas 
     de vianants
al carrer Verge del Pilar 

S’ha construït un nou pas de vianants amb ressalt al 
tram del carrer Verge del Pilar de la Secuita proper 
a la parada d’autobús. La Diputació de Tarragona, 
titular d’aquesta travessera urbana, ha considerat 
que aquesta era la millor ubicació del nou pas i l’ha 
substituït pel que hi havia. Així, es fa realitat una 
nova mesura per millorar la mobilitat i seguretat vi-
ària en els accessos al nucli de la Secuita. A més, 
els treballs han previst, també, allargar la vorera 
d’aquest tram de carrer.

notícies

Actuació Cost total Subvenció

Senyalització 8.594,18 6.010,00

Parcs infantils 16.673,53 11.000,00

Àrees de lleure 21.418,30 14.992,81

Eficiència energètica 22.941,96 7.644,00

Educació ambiental 5.045,50 1.605,40

Seguretat en les piscines 7.768,83 5.418,56

Gestió òptima de l’aigua 14.565,49 6.936,09

Control de l’aigua 3.202,15 1.000,00

Béns immobles 15.825,51 8.633,00

Béns mobles 20.757,39 6.010,00

PEIM inversions 58.299,69 16.000,00

PEIM manteniment 57.553,25 37.000,00

Causes sobrevingudes 112.570,45 33.197,92

Total 365.216,23 155.447,78

al costat de l’església de Vistabella, la substitució 
de l’enllumenat del nucli antic de Vistabella per llu-
minàries de major eficiència energètica i, sobretot, 
la construcció del nou pou d’abastament d’aigua 
potable a la zona de les Creus de la Secuita.

De cara al 2011 l’Ajuntament de la Secuita ha pre-
parat un conjunt d’inversions que suposen un esforç 
important però alhora contingut, seguint la mateixa 
línia dels darrers anys: la millora dels serveis a les 
persones, una major sostenibilitat i eficiència en les 
nostres infraestructures, i el coneixement i respec-
te pel nostre territori. La subvenció total sol·licitada 
per a l’any vinent puja fins als 112.890,30 €.

Ses Majestats el Reis d’Orient, abans de donar 
els regals als infants de la Secuita, van passar 
per l’església, on van rebre la salutació de mos-
sèn Adam i van retre homenatge a l’infant Jesús. 
Seguidament els infants de la catequesi van 
interpretar unes cançons de benvinguda, amb 
molta serietat i il·lusió, que van enamorar les 
nombroses persones que omplien l’església. La 
bona acollida que va tenir l’actuació els permet 
plantejar-se convertir-se en coral, que donaria 
l’oportunitat de treballar, a banda del gust per la 
música, valors com el treball en equip, la cons-
tància, l’equilibri i la serenor. Des de la Parròquia 
volem encoratjar tots els nens i nenes a seguir 
arribant-nos al cor amb els seus cants.

Mn. Adam Safianczuk
Rector

El 26 de desembre es va inaugurar l’exposició de 
pintura del senyor Manel Torres Olmos a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament de la Secuita. La seva pintu-
ra vol representar un homenatge a la nostra terra i 
als nostres colors, a través d’una pintura abstracta 
i de la poètica del color. El senyor Torres té una 
dilatada trajectòria i ha presentat diverses exposici-
ons a les nostres comarques. És membre del grup 
multidisciplinari El Poliedre de Valls. L’exposició va 
romandre oberta fins al dia 7 de gener. 

Exposició de pintura    
                 de Manel Torres Un any més, els Reis van arribar als nostres po-

bles carregats de regals per a tothom, però espe-
cialment per als més petits, que esperen l’arribada 
de Ses Majestats amb molta il·lusió, ja que aquest 
dia ells en són els protagonistes.

Els reis, procedents d’Orient, van passar per tots 
quatre nuclis per tal que els infants del municipi 
rebessin els regals que havien demanat al patge 
Gregori, que va visitar les poblacions de la Secuita 
i Vistabella per recollir les cartes dels més menuts.

Cavalcades de Reis

Espectacle 
infantil 
a l’Argilaga

El passat 11 de desembre a les 6 de la tarda 
al cafè de l’Argilaga, el tarragoní Agustí Farré, 
acompanyat de la seva guitarra, va engrescar 
petits i grans amb les seves cançons i danses. 
En acabar, coca i xocolata per berenar! Aquest 
va ser el darrer acte del cicle de la tardor infantil 
que es va organitzar al municipi.
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Projecte de l’AMPA 
al programa “Tu Ajudes”
L’Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) 
de l’escola Guillem de Claramunt ha presentat un 
projecte dins el programa “Tu Ajudes” de Catalunya 
Caixa, abans Caixa Tarragona, per tal d’aconse-
guir una subvenció i poder comprar ordinadors per 
a l’aula d’informàtica de l’escola.

És per això que demanem a tothom qui tingui comp-
te a l’antiga Caixa Tarragona que doni els punts 
“Tu Ajudes” al projecte “2448 - Aula d’informàtica 
de l’escola Guillem de Claramunt”. Les dates per 
poder votar són de l’1 de març al 30 d’abril.

Us recordem que els punts “Tu Ajudes” són total-
ment independents dels “Punts Preferents”: els 
punts “Tu Ajudes” serveixen, únicament i exclusi-
vament, per donar suport als diferents projectes 
que es presenten, mentre que els “Punts Prefe-
rents” són per bescanviar per regals.

Podeu fer la donació dels vostres punts a través 
de qualsevol oficina de Catalunya Caixa o bé mit-
jançant el web www.catalunyacaixa.es. Penseu 
que quan doneu els punts estareu facilitant que els 
nostres petits, els petits dels nostres pobles, tinguin 
ordinadors nous. Moltes gràcies!

Associació de mares i pares d’alumnes
de l’escola Guillem de Claramunt

notícies

Subvencions per a la 
rehabilitació 
de façanes 2010
La campanya per a l’embelliment i arranjament de 
façanes ja arribat al tercer any. Durant el passat 
2010 s’han mantingut respecte a l’any anterior les 
ajudes que atorga l’Ajuntament, fet que ha permès 
intervenir en gairebé 500 m2 de façanes rehabilita-
des per un valor total de 906,82 €. L’Ajuntament ja 
ha aprovat les bases per a aquest 2011, que man-
tenen els mateixos criteris posats a la pràctica l’any 
passat. Novament us encoratgem a acollir-vos a les 
subvencions amb l’objectiu de millorar entre tots la 
imatge dels nostres pobles. Us recordem que teniu 
les bases a la vostra disposició a les oficines muni-
cipals i al web de l’Ajuntament.

Anem a caminar 
a l’hivern            El diumenge 27 de febrer es va dur a terme la 

tradicional caminada d’hivern. Un sol esplèndid ens 
va acompanyar en el recorregut de la Secuita al 
Catllar, on vam fer una visita guiada molt interessant 
al castell que acull aquest municipi, que data de 
començaments del segle XI. Conèixer la història 
dels nostres pobles ens enriqueix. 

Asfaltat 
dels carrers 
de l’Argilaga 
i Vistabella 
i rehabilitació 
del casal de 
les Gunyoles
Als darrers números d’aquesta revista us vam 
informar de l’inici immediat de les obres d’asfal-
tat dels nuclis antics de l’Argilaga i Vistabella, 
així com de la rehabilitació del casal de les Gu-
nyoles. Tot i això, hem hagut de posposar l’inici 
d’aquests treballs fins aquest mes de febrer per 
causes alienes a la nostra voluntat. En el pri-
mer cas ha estat necessària la tramitació de la 
cessió d’una porció de vial al final del carrer de 
Sant Roc de l’Argilaga. Pel que fa al casal de 
les Gunyoles, l’empresa Ferré EF SL ha pre-
sentat la renúncia a les obres, de manera que 
els treballs han estat adjudicats, novament, a 
l’empresa que va quedar en segon lloc en el 
concurs efectuat amb anterioritat, Construcci-
ons Josep Maria Solé. Finalment, podem dir ja 
que aquestes obres ja han començat.

notícies

�008 �00� �010

actuacions 
subvencionades

5 6 7

m2 façanes 
rehabilitades

314 m2 1.295 m2 493,45 m2

import total 
subvencions

556 € 1.335,30 € 906,82 €

Els números

Sopar 
de Cap d’Any 
Com ja és tradició, cada 31 de desembre ve-
ïns i amics de l’Argilaga ens reunim al cafè per 
celebrar tots junts el Cap d’ Any. Després d’un 
bon sopar (entremès, sarsuela, lioneses...), 
brindar i desitjar-nos un bon any, la música ens 
va convidar a seguir-li el ritme i a ballar!

Concert de Nadal a l’Argilaga
El passat 19 de desembre, després de l’ofici, a l’es-
glésia de Sant Roc de l’Argilaga, el Jove Cor de 
Tarragona ens va oferir un ampli repertori de can-
çons populars i nadalenques. La coral pertany a 
l’associació Cor Ciutat de Tarragona i compta amb 
una vintena de joves entre 17 i 23 anys. 

La seva directora, la Núria Batet, va comentar que 
per alguns d’aquests joves aquesta era la seva pri-
mera actuació en públic. Veritablement ho van fer 
molt bé, va ser una bonica actuació. Cal destacar 
que una de les integrants d’aquest grup és l’argila-
guenca Anna Lluís i Viñals.
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Tot sembla indicar que va ser Guerau de Ces Gu-
nyoles (Coromines 1995; Cabré/VeCiana/amigó 2003) 
qui va rebre aquest domini al 1174 de mans del ca-
valler Guillem de Claramunt. Hi ha qui ha dit que el 
nom d’aquest primer poblador era Guillem de Ces 
Gunyoles (Cortiella 1982). En tot cas, el 15 de juliol 
de 1258, Bernat de Barberà, casat amb Gueraua, fi-
lla i hereva de la família de Ces Gunyoles, va vendre 
el lloc al monestir de Santes Creus. La venda realit-
zada per Bernat va ser ratificada tres anys després 
per la seva muller, hereva per falta de descendència 
masculina. Les Gunyoles formava part de la Secuita 
políticament i dels Garidells eclesiàsticament. Els 
seus habitants participaven del Consell i la Batllia 
de la Secuita però assistien a les misses i es feien 
enterrar als Garidells. La vinculació amb la Secuita 
venia provocada pel fet de pertànyer a la senyoria 

de Santes Creus. Els Masos, Tapioles, el Pontarró, 
Vistabella, les Gunyoles i la Secuita formaven part 
del mateix terme. Quan al segle XIX s’extingiren els 
senyorius, fou independent durant un temps després 
de gairebé 6 segles. Però la separació no durà gaire, 
perquè per disposició de la Diputació Provincial de 
Tarragona el 7 de març de 1842 el municipi fou su-
primit i reintegrat al de la Secuita. 

Hi ha alguns llibres de toponímia (Coromines 1995; 
bofarull 2002; Cabré/VeCiana/amigó 2003) que fan 
referència a aquest lloc. No s’ha escrit cap obra es-
pecífica i la seva història la trobem o bé entre les 
pàgines escrites de la Secuita (Cortiella 1982), o bé 
entre les pàgines dels Garidells (Cabré/VeCiana/amigó 
2003). L’objectiu d’aquest treball és posar en comú la 
bibliografia i intentar explicar l’etimologia del nom de 
la població i del de Masllong.

En referència a les Gunyoles d’Avinyonet del 
Penedès, s’han documentat les formes Cegoniolas 
a l’any 981, Ceguniolas al 992, Ceguinoles al 1123 
o Cegunoles al 1218. (alCoVer/moll 1983; Coromi-
nes 1995; Cabré/VeCiana/amigó 2003). El nom podria 
venir del llatí cuneolus, que fa referència a una fal-
ca o cunya (bofarull 2002) o del llatí ciconolias o 
ciconielas (diminutiu de ciconia), que és un gènere 
d’ocell i també una manovella que era utilitzada per 
treure aigua dels pous (moreau 1982; Pérez 1998; 
bofarull 2002). Cegonyoles fou analitzat vulgarment 
com les Gunyoles, com si contingués l’article vulgar 
Sa (Coromines 1995), que es va integrar al nom de la 

Les Gunyoles: 

     l’etimologia

població (Cegonyoles). Podríem considerar-lo tam-
bé com un topònim de desplaçament, és a dir, que 
la població de les Gunyoles del Tarragonès hagués 
estat fundada per gent procedent de la població de 
les Gunyoles d’Avinyonet. L’evolució del nom de la 
població podria ser la següent:

Cegonyoles - Ces Gunyoles - Les Gunyoles

El poble de les Gunyoles del Tarragonès apareix 
citat per primera vegada al 1174 amb el topònim 
del torrent del Mas Llong. No obstant això, no s’ha 
descobert cap indici que permeti intuir on havia es-
tat ubicat l’antic mas (Cabré/VeCiana/amigó 2003). 
El significat original de l’adjectiu llong fa referència 
a llarg o llunyà, però també a les regnes que utilit-
zen els pagesos per governar els animals. Segura-
ment el mas era anomenat Mas Llunyà o Mas Llarg 
fent referència a la situació que devia tenir sobre 
el territori o a les seves característiques físiques. 
Amb aquesta denominació es coneix actualment 
el curs del torrent en el seu pas per la població i 
alguns punts del curs baix (Cortiella 1982). És en 
aquests punts on s’hauria de buscar l’emplaça-
ment d’aquest antic mas del segle XII. També és 
possible que hagués acabat donant lloc a un nucli 
de població més concentrat, embrió del posterior 
nucli de Ces Gunyoles. El torrent que passa per 
la població ha estat anomenat com el torrent del 
Bogatell, de les Gunyoles o del Mas Llong. A partir 
del segle XVII el nom Masllong es va deformar i es 
va començar a escriure Mas Llochs, Mal Llonchs 

Aquest és el poble de les Gunyoles. És un poble que està ple de 
belles contrarietats. Viuen mirant cap als Garidells però depenen de 
la Secuita, i encara que l’església està consagrada a Sant Fructuós, 
celebren la festivitat per Sant Jaume. Enclavat en aquest indret hi 
havia l’antic Masllong. Els seus habitants són els gunyolencs i les 
gunyolenques.

o Manllonch. La substitució de torrent de Masllong 
per l’actual del Bogatell no es va donar fins al segle 
XIX (Cabré/VeCiana/amigó 2003).

Pel que fa a l’etimologia, a les Gunyoles del Tarra-
gonès està clar que el nom de la població prové de 
la família de Ces Gunyoles i no cal buscar cap altre 
origen. El nom de les Gunyoles, de les Bunyoles o 
fins i tot de la Gunyola són uns vocables molt fre-
qüents durant l’edat mitjana i moderna en record a 
aquests primers senyors de la zona que hi van viure 
entre els segles XII i XIII. El fet que en el nom del 
poble encara hi perduri el nom d’aquest llinatge ens 
demostra el control que devia tenir sobre l’indret i els 
seus habitants. 

El que caldria contestar és en quin lloc tenien l’ha-
bitatge aquests residents medievals. L’emplaçament 
de la població no es troba en una posició encimbe-
llada dominant l’entorn, sinó que es troba al pla. Per 
tant, la casa senyorial o la casa fortificada es devia 
trobar al mig del poble on avui en dia hi ha el nucli 
antic en la zona situada entre els carrers de la Font, 
de Catalunya i la plaça Major. A la plaça de la Font 
es conserva un arc de punta d’ametlla que sembla 
que va aparèixer quan es van tirar a terra les antigues 
cases (Cortiella 1982), però és difícil datar-lo. Les 
construccions medievals han quedat del tot desfigu-
rades per les successives reformes i reconstruccions 
que s’hi han anat fent al llarg de l’època moderna i 
contemporània. També hi ha la possibilitat que l’antic 
casal fortificat s’hagués situat a la partida anomenada 

del Casalot, on actualment hi ha els dipòsits de l’ai-
gua. A l’indret no s’hi detecta cap resta constructiva, 
però el nom ens està indicant la presència d’algun 
tipus d’estructura o de casal. Queda en una zona 
elevada i podria haver servit d’enllaç natural amb els 
castells del Francolí. Seria als peus d’aquest casal on 
s’hauria aixecat més endavant la població actual. 

Per tant, i per concloure, direm que Mas Llonch i Ces 
Gunyoles són els elements toponímics més antics 
que han perdurat  en aquesta zona. Són topònims 
que tenen més de 800 anys i encara avui la gent 
els segueix utilitzant per definir la població o punts 
concrets sobre el territori. Saber com es van gestar 
o com van aparèixer aquests topònims pot ajudar a 
entendre com van ser els inicis d’aquesta localitat i 
quin era el punt de vista que en tenia la societat que 
hi vivia. 
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S’han iniciat els treballs per urbanitzar dels carrers La 
Barquera, La Coma i Mas de la Tallada de Vistabella, 
la zona coneguda com l’Eixample d’aquesta pobla-
ció. L’actuació consisteix en la substitució de la xarxa 
d’abastament d’aigua, la canalització de la xarxa de 
gas, la instal·lació de l’enllumenat públic, la construc-
ció de la xarxa de clavegueram, el soterrament de les 
xarxes de baixa tensió i telefonia i la pavimentació 
dels carrers i la construcció de voreres.

Es tracta de l’únic sector pròpiament urbà del nostre 
municipi que encara no estava urbanitzat. Tot i disposar 
d’alguns serveis bàsics, no tenia xarxa de clavegueram,  
carrers pavimentats i ni tan sols enllumenat públic.

notícies notícies

Inici de les obres  
d’urbanització 
de l’Eixample de  
             Vistabella

pressupost 
(excepte B.T. i gas)

265.905,76 €

Calçada 2.382 m2

Voreres 929,52 m2

Clavegueram 613,83 m + 16 pous

Xarxa d’aigua 536,62 m

Hidrants incendi 2

Boques de reg 6

Xarxa elèctrica B.T. 616,13 m

Xarxa telèfon 552,54 m

Punts de llum 25

Els números de l’obra

El sector es va començar a parcel·lar a la dècada dels 
setanta i en pocs anys es va anar consolidant pel que 
fa a edificacions. Molts serveis, però, no es van exe-
cutar, fet que ha suposat un greuge comparatiu inex-
plicable durant anys i anys respecte la resta de veïns 
del municipi.

Després de cloure el procés de licitació, les obres 
s’han adjudicat a l’empresa Grup Mas Constructors 
per un pressupost de 265.905,76 €. A més, s’ha 
aconseguit la contractació de quatre treballadors a 
l’atur de la borsa de treball del municipi.

A aquesta quantitat cal sumar-hi els treballs propis de 
la companyia Fecsa Endesa, que pugen 41.833,76 €, 
i els de la canalització de gas, 14.638,67 €. En total 
són 322.378,18 €, dels quals els veïns n’aportaran 
40.000 € (un 12,41%) mitjançant contribucions espe-
cials. La resta els aportarà l’Ajuntament, dels quals 
210.000 € seran procedents del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya.

El projecte fou presentat als veïns en una reunió 
celebrada el divendres 14 de gener al Casal Jujol, 
amb la presència, entre d’altres, de l’arquitecte mu-
nicipal, autor del projecte i director de les obres, el 
Sr. Ignasi Comas, i els responsables de l’empresa 
adjudicatària.

Festa major 
d’hivern 
a l’Argilaga 
L’Argilaga celebra la seva festa major d’hivern 
el 25 de gener, Conversió de Sant Pau. En-
guany s’ha iniciat la festa el dissabte 29 amb un 
sopar temàtic dels anys 60, a més de fer una 
exposició d’objectes d’aquests anys: contes, 
nines, tocadiscs, discs, postals, roba, comple-
ments, material escolar, notícies destacades...

Hi va haver assistents que es van vestir i pen-
tinar de l’època i tot! Es va fer una projecció 
dels anuncis que es veien a la televisió i tam-
bé es van passar una sèrie de fotografies dels 
argilaguencs i argilaguenques d’aquells anys. 
Aquesta projecció va arrencar el somriure i el 
comentari de tots els assistents: “ves quin vestit 
que portava!”, “quins pentinats!”,” quina faldilla 
més curta!”, “quines ulleres!”, “guaita, si és...”, 
i de tot plegat només han passat uns quaranta 
anys! Tot va estar acompanyat per música de 
la dècada. Quants records! 

El diumenge després de l’ofici, cantat per la co-
ral de poble, vam anar al cafè a fer el vermut. 
A la tarda el grup de teatre Rauxa ens va oferir 
l’obra Adrià, un torero català i ens va fer passar 
una estona alegre i divertida.

El dissabte 5 de març, a dos quarts de vuit del vespre, 
els veïns de l’Argilaga van sortir en rua pels carrers 
del poble tot passejant Sa Majestat Carnestoltes, el 
qual van acabar cremant i enterrant. Després van 
fer un sopar al cafè i per acabar la festa amb rauxa 
i disbauxa, un ball de disfresses.

Carnaval 
            a l’Argilaga

El dissabte 5 de març va arribar el carnestoltes a 
la Secuita, on semblava que s’hagués posat en 
marxa la cançó de Jaume Sisa quan diu “Oh ben-
vinguts, passeu passeu, de les tristors en farem 
fums” i així van anar desfilant pirates, bruixes, in-
dis, policies, la família Simpson al complet, grano-
tetes, batmans, ratolins, gitanes, dragonets, boles 
de billar, soldats armats fins a les dents, etc. Les 
nenes i els nens van poder gaudir, juntament amb 
els pares i avis, de la gresca, amb moltes ganes 
de ballar, riure i deixar de ser ells mateixos per una 
tarda sota una disfressa. El ritme el va proporcio-
nar el grup d’animació Articulat amb l’espectacle 
“Pertriplicat”. Des d’aquí donem les gràcies a tots 
els participants i els felicitem per l’originalitat de les 
seves disfresses.

Carnestoltes 
        a la Secuita

L’església 
de Vistabella 
és bé cultural
L’església del Sagrat Cor ha estat declarada bé 
cultural d’interès nacional, en la categoria de 
monument històric, després de complir tots els 
tràmits de l’expedient que marca la Generalitat. 
Així, el 8 de març es va dictar l’acord de go-
vern pel qual s’atorgava aquest reconeixement 
a l’església de Vistabella.

Dins l’acord, a més de la declaració de bé cul-
tural d’interès nacional, es delimita l’entorn de 
protecció del monument. L’entorn es va definir 
a través de tres criteris: l’afectació que les actu-
acions en els edificis adjacents podria causar, 
respectar les vistes de l’església i considerar tot 
el conjunt (monument i entorn) com una uni-
tat bàsica. La definició de l’entorn de protecció 
respon a la necessitat de garantir la pervivèn-
cia dels múltiples valors culturals de l’església, 
en les millors condicions possibles.

Informació 
pressupostària
Finalitzat l’exercici 2010, la liquidació del pres-
supost s’ha saldat amb un romanent positiu de 
tresoreria de 5.959,21 euros, que incrementa-
ran l’exercici del 2011 en la capacitat estalvia-
dora de l’Ajuntament.

El pressupost del 2011 ha estat presentat 
per un total de 2.992.000 euros, dels quals 
1.076.500 corresponen a despesa corrent 
(energia elèctrica, gasoil, depuradores, man-
teniment, reparacions, impostos que cal pagar 
i salaris de personal); 1.813.500, a inversions 
en obres de l’exercici (casal de les Gunyoles, 
asfaltat de Vistabella i l’Argilaga, urbanització 
de l’eixample de Vistabella i urbanització dels 
carrers de les Creus de la Secuita (Fase I), i 
102.000, a amortitzacions. 

L’exercici del 2011 ha estat confeccionat amb 
criteris de rigorosa contenció pressupostària, 
preveient les retallades d’ingressos anuncia-
des tant de la Generalitat de Catalunya com 
del Govern de l’Estat , fet que representa una 
disminució del 20% respecte al del 2010.

Nova oficina de correus
El servei de correus ha canviat d’ubicació: ara es 
troba situat en un local cedit per l’Ajuntament, situat 
al carrer Catalunya, al costat del consultori mèdic.

L’acondiconament i equipament de la nova oficina 
de correus ha suposat una inversió de 13.000 euros, 
assumida totalment pel consistori, necessària per 
millorar i garantir el servei postal, ja que en perillava 
la continuïtat al municipi perquè havia de passar a 
dependre de l’oficina del Morell.

Amb aquesta millora queda garantida la continuïtat 
de l’oficina al municipi de la Secuita, a més de con-
vertir-se en referent de les poblacions de la Secuita, 
Vistabella, l’Argilaga, les Gunyoles i Nulles.
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La Maria Antònia va tenir una botiga i la coneix molta gent dels po-
bles propers. Això és degut a la cordialitat i a la simpatia amb què 
sempre ha tractat els clients. És una mostra del tarannà alegre i obert 
dels habitants del poble. La trobem a la galeria de casa envoltada de 
frondoses aspidistres. Ens diu que no els fa res especial per tenir-les 
d’aquesta manera. Simplement les fica a recer del sol, les abona i les 
rega periòdicament. Durant la visita no ha parat de sonar el timbre de 
la porta. És també un pilar del veïnat.

 Entrevista a

Com va fer cap a aquest bonic poble?
Sóc filla de l’Argilaga. Vaig néixer en aquest po-
ble el 26 de setembre de 1934 al carrer Sant Pau, 
on hi ha avui en dia el restaurant. A les nits quan 
passaven els avions de la guerra anàvem a dormir 
a la pallissa. La meva mare era de Bràfim i es va 
casar al poble. El meu pare va morir quan jo tenia 
4 anys a Pinell de Brai. Encara recordo veure el 
pare per última vegada marxar a la guerra amb un 
sac al coll. Em van explicar que els seus companys 
bevien aigua dels tolls però que ell anava a buscar 
aigua a la font. Un dia hi va anar amb un company 
i va caure un obús. El van enterrar allí on hi havia 
els horts i els safarejos. El company va quedar ferit 
però ja no en vam saber res més. A Pinell de Brai 
hi ha un escrit sobre la Quinta del biberó. Després 
de la guerra vam anar a buscar-lo i el vam reco-
nèixer pels documents que portava a la cartera i el 

vam enterrar al cementiri de l’Argilaga. En quedar 
viuda la mare es va tornar a casar al cap de 4 anys 
a Vilabella. Hi vaig estar vivint 6 anys i després 
vaig tornar a la casa de l’àvia, la Tereseta. Aquí em 
vaig fer gran fins que em vaig casar. Va ser a les 6 
del matí i vam celebrar-ho amb un esmorzar amb 
coca i xocolata i després vam agafar el tren cap a 
Barcelona i vam anar a Mallorca. 

M’han dit que durant molts anys va tenir la ten-
da on fan els millors pollastres a l’ast de tota la 
comarca?
Sempre em va agradar vendre. Ja quan era petita 
jugava a tendes. Ens va costar molt ficar una boti-
ga. Hi veníem pollastres, ous, conills i verdures. Els 
pagesos sempre portaven coses que els sobraven 
dels seus horts. Venia gent de tot arreu i els preus 
eren molt baixos. Com que era un dels únics es-
tabliments del poble, quan algú passava per l’Ar-
gilaga sempre hi acabava fent cap. També hi han 
passat coses molt curioses. Recordo un senyor de 
Perafort que tenia un lloro dins d’una gàbia i el feia 
parlar a la gent. També passava un pelleter que 
per cada pell donava una agulla de cosir. També 
hi paraven els venedors. En els últims anys es va 
ficar de moda caminar i hi passaven els caminants 
que anaven cap a Montserrat i jo els feia un cóc per 
al viatge. Els caminants que anaven de Tarragona 
a l’Argilaga també s’hi paraven. A una de les cami-
nades li van ficar la Caminada del pollastre i van 
acabar-la amb un dinar al cafè del poble. Sempre 
estava molt entretinguda. Hi vaig estar treballant 
fins que em vaig jubilar. 

En què es diferencia l’Argilaga d’abans de l’Ar-
gilaga d’ara?
Abans a l’Argilaga hi havia més gent, feien ball a la 
sala del cafè els diumenges a la tarda i després fè-
iem un passeig per la carretera. l al començament 

Maria Antònia   
  Mañé, de Ca Vinyals

ballàvem amb una gramola. Més tard van comen-
çar a fer cine en blanc i negre. Cada dia al matí 
escombràvem i regàvem el carrer, ja que no estava 
asfaltat com ara. Hi havia molta més terrissa. A es-
cola anàvem al col·legi de la plaça del Domingo. 
Fins fa pocs anys el cafè estava obert i al vespre 
hi anaven tots els homes del poble a fer la parti-
da mentre les dones es quedaven a casa. Hi havia 
una estufa de closca d’avellana i cada divendres 
hi havia uns conserges que s’encarregaven d’en-
cendre-la. Després va venir la televisió. Abans de 
tenir televisió a les cases la van posar al cafè i si 
la volíem mirar anàvem allí. Com ara, abans també 
feien la festa major d’hivern el 25 de gener, durant 
la Conversió de Sant Pau. La festa major era l’ofici, 
una processó i després a la tarda hi havia música 
i ball. La d’estiu també la feien a la sala. Després, 
més tard, la van començar a fer a la plaça de l’es-
glésia i avui en dia la fan a la pista de les escoles.

Ha anat mai a rentar roba als safarejos o a bus-
car aigua a la plaça? 
Abans les coses es feien manualment, però avui 
en dia les màquines ho fan tot. Però bé, que cal 
avançar. Quan era més jove anàvem a buscar ai-
gua a la font de la plaça amb càntirs i amb galledes, 
en portàvem una a cada mà. I anàvem a rentar al 
safareig. Les mules anaven a abeurar al abeurador 
de la plaça. Sempre havies de mirar de no gas-
tar aigua a les cases, ja que era molt pesat d’anar 

“Per fer un bon arròs a 
la cassola es feia amb 
conill i galeres”

entrevista entrevista

a buscar-la. Rentàvem al safareig i allí parlàvem, 
perquè era el moment que teníem per fer-ho amb 
les veïnes. A la roba hi ficàvem sabó de casa, que 
el fèiem amb oli i una caldera. De llum sempre n’he 
vist a casa, tot i que a la tarda la gent cosia as-
seguda al carrer aprofitant la llum del sol. La roba 
tothom l’aprofitava molt i s’apedaçava. 

Les coses del camp també deuen haver canviat 
molt, no? Com veu tots aquests avenços?
Els homes anaven a la vinya de bon matí. Recordo 
que l’avi anava amb el carro i la mula a la vinya i 
llaurava amb una arada. Es quedaven tot el dia al 
tros i allí feien la cassola. Per fer un bon arròs a la 
cassola es feia amb conill i galeres. Jo hi havia vist 
ficar ametllons i colitxos. Per fer cafè agafàvem ci-
vada, la torràvem a casa i en fèiem el cafè. Hi havia 
més misèria. Tenir un tractor a casa va facilitar molt 
la feina. Amb un dia, un tractor feia molta més feina 
que una persona amb un animal.

Creu que hi ha hagut canvis entre les famílies 
d’abans i les famílies d’ara?
Abans tots vivien junts a la mateixa casa. Els avis, 
els pares, els fills i els néts. A l’entrada de la casa 
hi havia el menjador. A les cases hi havia abans la 
golfa per ficar-hi les avellanes i coses de menjar. 
Era com un rebost. Hi penjàvem raïms, hi assecà-
vem les figues i hi posàvem les patates i l’oli. Allò 
que no fèiem servir ho desàvem també a la golfa. 
Abans no es llençava res i tot hi feia cap.

També m’han dit que és una de les persones 
més conegudes del poble. Quin és el secret del 
seu èxit i de la seva joventut?
Ajudar els altres. Sempre he ajudat amb el que 
he pogut a l’altra gent. Tenir una família gran que 
t’apreciï, i viure pels néts. Per mantenir-me jove 
cada dia vaig a caminar. Ara vaig a uns cursets que 
ha proposat l’Ajuntament per reforçar la memòria i 
ens ho passem molt bé. També faran uns cursets 
per fer anar l’ordinador, però això ja ho veig massa 
difícil. A més a més, de jove menjàvem moltes gui-
xes. També m’han agradat molt les plantes i me’n 
cuido molt. Si no te les mires les plantes no fan res. 
Els trec les fulles seques i les abono.

“Sempre em va agradar 
vendre. Ja quan era 
petita jugava a tendes. 
Ens va costar molt ficar 
una botiga. Hi veníem 
pollastres, ous, conills 
i verdures”

Marc Dalmau
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JA TENIM LA NOVA SEU 
DEL PUNT JOVE! 
Ens complau convidar-vos al nou espai per 
als joves, situat a la casa del metge, carrer 
Catalunya, 4.
 
L’espai, a més a més de l’oficina del punt jove, 
disposa de set ordinadors amb connexió gratu-
ïta a Internet, impressora, pantalla de televisió, 
espais de trobada i de reunió i oficines per a 
què les associacions puguin reunir-s’hi i desar-
hi material. 

Així doncs, només hi faltes tu! 
Vine els dilluns de 16:�0 h a 1�:�0 h. 

Especial PIJEspecial PIJ

Programa FesLaNit:

Per a joves a partir de 16 anys. El FesLaNit us 
facilita un bus nocturn per a festes i concerts 
importants dels voltants. Per un preu simbòlic de 2 
euros, us recull i us deixa al vostre municipi. Només 
heu de fer la reserva de la sortida que us interessi i 
passar-vos-ho molt bé!

Sortides programades:
•  Sant Pere de Reus (25 de juny)
•  Festa Major de Bràfim (juliol)
•  Festa Major de Vallmoll (agost)
•  La Remullada de Sant Magí a Tarragona 
 (20 d’agost)
•  Sortida d’un dia a la fira del teatre a Tàrrega 

(setembre)
   Santa Tecla a Tarragona (22 de setembre)

Sortida d’aventura jove:

Per a joves a partir de 16 anys. Aquest any es 
farà cap al juliol una sortida d’estiu relacionada 
amb algun esport d’aigua, com pot ser ràfting, 
piragüisme, barranquisme... El preu també estarà 
subvencionat per l’Ajuntament per als joves 
empadronats a la Secuita. No ho deixis escapar.

Tot i que encara no tenim el calendari exacte de 
totes les sortides us anirem informant a través de 
mail i amb missatges al telèfon mòbil.

Si vols rebre informació d’activitats a la Secuita, envia 
les teves dades completes a:
mancomunatjove@gmail.com
Per més informació també pots venir al Punt 
Jove els dilluns de 16:�0 h a 1�:�0 h.

Agenda del punt jove
ACTIVITATS PROPERES

1. Al punt jove tens informació  
relacionada amb:

Estudis: 
Rebre informació sobre quins cicles de grau mitjà i 
superior es realitzen a Tarragona, rebre orientació 
depenent del teu propi interès, ajudar-te a buscar 
acadèmies d’anglès, de català, o per preparar per 
la prova per a majors de 25 anys...

Participació: 
Si sou un grup de joves i us voleu constituir com as-
sociació, veniu i us ajudarem en tot allò que pugueu 
necessitar: models d’estatuts, informació sobre les 
quotes que s’han de pagar, on us heu d’adreçar...

Habitatge: 
T’informen dels ajuts que hi ha de lloguer, de 
compra, on es fan pisos de protecció oficial, on et 
pots adreçar...

Salut: 
Tenim butlletins d’informació sobre els riscos del 
consum del tabac i altres tòxics, realització de pír-
cings, mesures de prevenció per a relacions sexuals, 
informació sobre la sida, guies per menjar bé i sa...

Lleure: 
No només podem informar-te de les opcions que 
tens sinó que podem programar conjuntament 
activitats al mateix municipi.

Turisme: 
Informació sobre albergs juvenils, hotels, sortides 
d’aventura, ràfting...

I altres temes que et puguin ser d’utilitat.

2. Assessorament laboral

•  Disposaràs d’un recull actualitzat de totes les 
ofertes de treball recollides en diferents diaris, 
ofertes públiques, oficines de treball...

•  També d’una borsa de treball de lleure: si ets 
monitor o ASC porta’ns el teu currículum i el 
gestionarem conjuntament amb la borsa de 
treball del Consell Comarcal.

3. Viatgeteca consultiva

•  Tenim més de 60 guies de viatge de caràcter 
consultiu, a la biblioteca en trobaràs el llistat. 
L’has de demanar per avançat i el dimecres que 
ve la tindràs a la teva disposició.

4. Internet gratuït

•  Si tens més de 14 anys els dilluns com a dia 
extraordinari podràs xatejar per comunicar-te 
amb els teus amics i familiars.

•  Hauràs d’omplir un full d’usuari del servei i 
podràs disposar d’accés gratuït a Internet, amb 
una normativa que ja t’explicarem. És un servei 
d’autoconsulta i podràs consultar tot allò que 
t’ofereixen les noves tecnologies:

- Dades d’interès per a adquirir nous coneixe-
ments.

- El teu correu personal.
- Apuntar-te a borses de treball i veure ofertes 

de diferents entitats.
- Buscar hotels, càmpings, cases rurals i els 

destins més aventurers per anar de vacances.
- Realitzar treballs relacionats amb els teus 

estudis.
- Buscar informació dels teus grups de música i 

actors preferits.
- Fer inscripcions on-line a cursos, universitats... 

entre moltes altres possibilitats.

Us hi esperem a tots!!!

Important!

Estem molt interessats en les vostres 

demandes, suggeriments i necessitats.

NO PERDIS AQUESTA OPORTUNITAT i 

si no pots venir directament al Punt Jove 

els dilluns, pots sol·licitar informació i fer 

suggeriments a:

mancomunatjove@gmail.com
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Plens Municipals
Sessió Plenària ordinària núm. 23, de 17-12-2010 
Aprovació del padró d’habitants a 1-1-�010

S’aproven els resums numèrics generals d’altes i baixes de la revisió 
del padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2010, que 
recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 
2009, variacions produïdes en el padró d’habitants i rebudes de l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, i resultats 
de la coordinació comunicada segons el resum següent

plens municipals escola

Concepte Total

Població de dret a 1 de gener 
de 2009 1.522

+ Altes 106 16 naixements 
+ 88 immigració

- Baixes - 79 5 defuncions 
+ 71 emigració

Diferència / discordança - 2

Població de dret a �1 de 
desembre de �00� 1.�4� ��1 homes + ��6 dones

Reconeixements anuals extraordinaris
S’atorga la Insígnia d’or del municipi a l’entitat local Grup Teatre Cicuta, 
per la seva dedicació com a entitat local al municipi des del vessant 
cultural de teatre amateur.

Projectes de cooperació al desenvolupament 
S’atorga un ajut de 3.000,00 € al Vicariat Apostòlic de Requena 
(Perú) pel projecte Material escolar, i destinar la resta de consignació 
pressupostària al projecte dels joves per a la instal·lació d’una aula 
informàtica al Vicariat Apostòlic de Requena (Perú).

Servei de sanejament �011
S’aprova el pressupost de l’estació depuradora de residus (EDAR) per un 
import de treballs ordinaris �0.�8�,�� + IVA, i millores �6.��� + IVA.

Modificació de crèdits del pressupost núm. 3/2010
S’aprova l’expedient de transferència de crèdits del pressupost 2010 
núm. 3/2010 finançat amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits, 
majors ingressos i romanent de tresoreria.

Tributació per l’exercici d’activitats compartides entre diversos 
termes municipals

S’acorda fer un requeriment a l’Ajuntament dels Pallaresos en relació a 
la vigència del conveni signat en data 20-12-1975 i la voluntat de donar 
compliment al punt tercer pel que fa al repartiment del 50% dels impostos 
de contribució urbana (actualment IBI) i llicència fiscal (actualment IAE), i 
a Base / Gerència sobre l’error i/o duplicitat de les referències cadastrals 
que se solapen en ambdós municipis.

Convenis de col·laboració
S’aproven dos convenis de col·laboració: un amb l’Arquebisbat Tarragona, 
per a la instal·lació d’antenes, i un altre amb el Consell Comarcal, per 
annexos del conveni de Benestar social.

Aprovació provisional SUE 1.1
S’aprova provisionalment el Pla de millora urbana del sector del sol urbà 
SUE 1.1, i trametre’l a la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, per tal de 
sol·licitar-ne l’aprovació definitiva d’acord amb el que preveu del Decret 
legislatiu 1/2010 TRLU.

Del 31/03/2011 
al 31/05/2011

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Del 29/04/2011 
al 29/06/2011

Subministrament d’aigua 1/4 
Taxa de recollida d’escombraries 1/4

Del 27/05/2011 
al 27/07/2011

Impost de béns immobles urbana 1/2

Del 30/06/2011 
al 30/08/2011

Taxa de clavegueram 
Taxa de conservació del cementiri 
Impost de béns immobles rústica

Del 29/07/2011 
al 29/09/2011

Subministrament d’aigua 2/4 
Taxa de recollida d’escombraries 2/4 
Impost sobre activitats econòmiques

Del 31/08/2011 
al 31/10/2011

Impost de béns immobles urbana 2/2

Del 28/10/2011 
al 28/12/2011

Subministrament d’aigua 3/4  
Taxa de recollida d’escombraries 3/4

Del 30/01/2012 
al 30/03/2012

Subministrament d’aigua 4/4 
Taxa de recollida escombraries 4/4

Calendari de pagament de tributs
S’aprova el calendari de pagament dels impostos i les taxes segons el 
següent quadre resum:

Petició d’anul·lació de targetes de transport
Per segon cop s’acorda comunicar a la Direcció General de Ports i 
Transports que cal revisar el model adoptat en el sentit de deixar sense 
efecte o no renovar les autoritzacions de servei de taxis d’altres municipis, 
atès que el fet que existeixin perjudica la creació d’una àrea territorial de 
prestació conjunta o fórmula similar, i en les actuals circumstàncies els 
vehicles de la Secuita i Perafort garanteixen la mobilitat entre l’estació 
i les poblacions del seu entorn. En el supòsit de fer cas omís a l’acord 
i renovar les autoritzacions, l’Ajuntament de la Secuita manifesta la 
ferma voluntat de sol·licitar als òrgans jurisdiccional la revocació de les 
autoritzacions i el compliment de la llei del taxi.

Segona verificació del text refós del pla parcial industrial SAUI.2 
Les Gunyoles

S’acorda verificar el text refós, i trametre’l a Urbanisme per a què es 
validi i es publiqui al DOGC.

Al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental de la línia de Red 
Eléctrica Española 

S’acorda presentar al·legacions al projecte d’impacte ambiental de la línia 
de Red Eléctrica Española en el sentit de condicionar l’informe favorable 
de l’Ajuntament a l’eliminació del tram de la línia L/220 kV Juneda-
Perafort/Puigpelat-Constantí que travessa el nucli urbà de la Secuita de 
nord a sud, i el seu desplaçament fora del nucli urbà per l’est, en atenció al 
fort impacte ambiental i paisatgístic que suporta el terme municipal pel pas 
de cinc línies d’alta tensió (4 de Red Eléctrica de Española, 1 d’Endesa 
Distribución Eléctrica), ara incrementat i agreujat pel traçat de la nova línia 
projectada i la implantació de la subestació la Secuita.

Modificació de crèdits del pressupost núm. 3/2010
S’aprova l’expedient de transferència de crèdits del pressupost 2010 
núm. 3/2010 finançat amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits, 
majors ingressos i romanent de tresoreria.

Moció
S’aprova una moció de rebuig a la violència contra el campament sahrauí 
de l’Aaiun.

Aquest curs iniciem un nou camí, un camí que ens 
portarà a formar part de la Xarxa d’escoles verdes 
de Catalunya. És per això estem començant a fer 
diferents accions que ens ajudaran a ser una esco-
la que educa per a la sostenibilitat; petites rutines 
com apagar els llums quan sortim de les classes 
farà que reduïm el consum energètic. També hi ha 
altres iniciatives com la recollida selectiva de pa-
per, l’ús de la carmanyola i moltes altres que a poc 
a poc anirem fent. Una de les propostes més am-
bicioses que també començarem en breu serà la 
construcció d’un hort escolar.

Agenda del 
2n trimestre 
de l’escola 
Guillem de 
Claramunt

Gener
Visita dels alumnes de �n 
de cicle inicial a l’exposi-
ció sobre l’aigua. 
Ajuntament de la Secuita

Iniciació a les curses 
d’orientació. Activitat in-
closa dins el Pla català de 
l’esport.

Febrer
Sortida dels alumnes 
d’Educació Infantil al 
teatre. 
Centre Cívic 
de Sant Pere i Sant Pau

Col·laboració del centre 
en els actes de la Festa de 
l’Olivera de la Pau.

Abril
Sortida dels alumnes de 
cicle inicial i mitjà a “La 
fàbrica de la mel”. 
Alcover

Escoles    
verdes

       Visita a l’exposició 
Aigua en equilibri”
Els alumnes de 2n de cicle inicial van assistir a l’ex-
posició sobre la importància de l’aigua en el nostre 
entorn més proper que es va presentar a l’Ajunta-
ment de la població. En aquesta petita exposició 
els alumnes van poder observar fotografies i llegir 
escrits sobre les propietats de l’aigua, les emocions 
que ens pot transmetre, el despertar dels sentits, i 
apropar-se a moments històrics com la construcció 
de ponts, aqüeductes i preses utilitzats per facilitar 
l’emmagatzematge i el transport... Però també van 
poder prendre consciència de la importància que té 
el fet de no contaminar l’aigua i l’entorn per tal de 
mantenir els ecosistemes i el cicle vital.

“

Festa de 
l’Olivera 
de la Pau 
Com es ve fent any rere any, l’escola va partici-
par en la Festa de l’Olivera de la Pau realitzant 
uns murals a nivell de cicle i treballant el lema 
“La llibertat religiosa com a camí per la pau” 
des d’una vessant encaminada al treball de la 
llibertat de les persones com a valor social.
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Agenda
Dia � d’abril
Caminada popular Trail DO 
L’Argilaga. 
A les 10 h, a l’Argilaga. Organitzada pel Club 
Ciclista Secuitenc i Copa DO Mountain. Més 
informació a www.copadomountain.com

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

Dia 1� d’abril
Deixalleria mòbil.  
Davant de la parada de l’autobús de la Secuita. 

Dia �0 d’abril 
Concert de guitarres a càrrec 
d’alumnes del Conservatori de 
Música de Tarragona.  
A les 19 h, a l’església de Vistabella.

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

Dia 1� de maig
Deixalleria mòbil.  
Davant de la parada de l’autobús de la Secuita. 

Dia 1� de maig
Anem a caminar a la primavera. 
Més informació, a l’Ajuntament.

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

Dia 18 de juny
Anem a caminar a l’estiu. 
Sortida a la platja. Més informació, a 
l’Ajuntament.

Dia 1� de juny
Deixalleria mòbil.  
Davant de la parada de l’autobús de la Secuita. 

Dia 1� de juny
Duatló DO Vistabella. 
Més informació a www.copadomountain.com

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

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 la Secuita     977 61 12 07

Cooperativa Agrícola de l’Argilaga   977 61 13 62

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

agenda informació municipal

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
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Reus   18.30
La Secuita 19.08
L’Argilaga  19.12

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



Cooperativa
    La Secuita
Un aniversari és una bona oportunitat per fer ba-
lanç del passat i pensar en el futur. Quan es tracta 
d’una fita tan especial com els 50 anys, esdevé, 
a més, un motiu per sentir-se orgullós. Enguany 
celebrem un d’aquests aniversaris: el de la Coope-
rativa de la Secuita.

La Secuita, un municipi amb una llarga tradició viti-
vinícola gràcies a un clima privilegiat, va creure en 
la vinya com a motor econòmic, i ja al desembre de 
l’any 1960 va decidir crear una cooperativa agrí-
cola amb l’objectiu de “comprar subministres de 
forma comuna i altres activitats”. La creació de la 
cooperativa i la primera verema no va resultar una 
cosa senzilla. Els primers socis van fer un enorme 
esforç personal i van aportar fins i tot escriptures 
personals per avalar-la. 

Després de més de 30 anys, amb la cooperativa 
consolidada però amb la necessitat de trobar fór-
mules per adaptar-se als nous temps, l’any 1995 
s’entra a Cevipe (Central Vitícola del Penedès). 
L’experiència va portar a la fusió entre la Coopera-
tiva de la Secuita i la Cooperativa de Vila-rodona, 
que ja mantenien relacions per a l’elaboració del vi 
negre i formaven part de Cevipe. 

La comercialització, abans i ara, és un dels eixos bà-
sics per a l’èxit d’aquest projecte, i la participació de 
la cooperativa a Castell d’Or, que té com a objectiu 
social la comercialització de vins i caves al mercat 
nacional i internacional (on hem rebut diversos pre-
mis), és la prova d’aquesta necessitat estratègica. 

La Cooperativa de què disposem actualment és 
ben diferent de la que va néixer fa 50 anys: des del 
2007, disposem d’una estació de servei de carbu-
rants i d’una planta d’elaboració i criança de vins i 
caves amb una capacitat de producció de dos mili-
ons i mig d’ampolles anuals. L’any 2009 vam cons-
truir un nou magatzem per subministrar adobs, fito-
sanitaris i productes de ferreteria, i també prestem 
serveis de caixa rural.

És aquesta vocació de creixement i millora dels ser-
veis als socis la que ens ha situat com la coope-

segueix
    informat
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rativa més gran del sector vitivinícola del Camp de 
Tarragona, amb gairebé 600 socis. Les xifres parlen 
per si soles: gairebé 1.500 hectàrees de vinya que 
produeixen 12 milions de quilos per any, més de 
230 hectàrees de fruita seca, i més de 280 hectàre-
es d’oliveres que produeixen uns 90.000 litres d’oli.

Una gran producció en quantitat, en qualitat i en 
proximitat, ja que tot el producte es ven al detall en 
les nostres dues agrobotigues (a la Secuita, oberta 
els matins dels caps de setmana, i a Vila-rodona, 
oberta cada dia matí i tarda, excepte dilluns). Si en-
cara no ho heu fet, us convidem a tastar i descobrir 
la qualitat dels nostres productes. 


