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Amb bona
comunicació!
Es presenta el nou projecte integral de comunicació dissenyat per representar els pobles del nostre municipi:
La Secuita, l’Argilaga, Vistabella i les Gunyoles.
El projecte inclou el disseny d’una nova imatge corporativa que ens projectarà a l’exterior, la creació d’una nova
pàgina web ampliada en continguts i serveis i la publicació de la revista que tens a les mans, Quatre, dirigida als
habitants dels nostres nuclis urbans. Totes elles, eines
per aconseguir una comunicació pròxima i eficaç.

Una nova imatge

Quatre,

pròpia!

web!

Una nova
la nostra revista!
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editorial

Editorial
Des d’aquestes línies us presento el nou projecte que des de
l’Ajuntament iniciem: la revista municipal Quatre. I és que,
com ja sabeu, quatre són els nuclis que formen la nostra comunitat: l’Argilaga, La Secuita, Vistabella i les Gunyoles. Per
aquest motiu, aquest nou mitjà de comunicació només podia
ser efectiu i, a la vegada, proper a la realitat, si es dirigia a
tots ells.
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Amb aquesta petita revista que teniu a les mans, neix una
nova eina de comunicació idònia per al diàleg i la interacció
entre el vilatà i el govern municipal ja que des del Consistori
us informarem de tot el que pugui ser del vostre interès: informació plenària, terminis administratius, avisos concrets...
Però el que és més important, és que també neix una petita
plataforma de difusió de les inquietuds, dels esdeveniments,
de les opinions dels vilatans i vilatanes que fins ara no podien expressar-se.
Si doneu un cop d’ull ràpid veureu que inclou seccions força
diverses amb les que es vol reflectir la vida social dels nostres carrers. Entre d’altres, destaquen les seccions de notícies locals, el reportatge, l’entrevista i les seccions cedides
en cada publicació a una entitat local diferent. És l’oportunitat
per a que totes aquelles associacions que existeixen en la
nostra comunitat puguin dir la seva i explicar-nos què fan
quan es reuneixen.
Per acabar, comentar-vos el doble resultat que ens pot aportar la revista. Per una banda, és un element d’unió indiscutible
que ajudarà a que tots ens sentim de la mateixa comunitat i
que ens interessem pels altres. Com es diu col·loquialment
“Farà poble”. Per altra banda, serà una eina d’arxiu molt
important. Revista rere revista escriurem el nostre present
perquè en un futur puguem conèixer com erem avui. Serà
una manera de contribuir a que es mantingui la nostra memòria. Estic segur que quan d’aquí a uns anys tornem a llegir
aquest Quatre segur que ho farem amb la mateixa curiositat
amb que llegim un diari de 1980 però amb major intensitat,
doncs tot el que hi apareix passa a casa nostra.
Us convido a continuar llegint aquestes pàgines i desitjo que
us agradi la nova imatge corporativa i l’impuls que volem donar a la comunicació entre els vilatans i l’Ajuntament ja que
és un projecte de tots i per a tots.
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Amb bonacomunicació
Presentació del nou projecte integral de comunicació

A partir d’aquestes dates, el govern municipal es
vesteix amb un nou pla de comunicació. Es tracta
d’un pla integral en que s’hi inclou el disseny de la
imatge corporativa i, per tant, d’un nou logotip i de
totes les seves aplicacions, d’una nova web i també de la publicació d’aquesta revista.
Bé, aquí ens fixarem en la nova imatge corporativa,
part central d’aquest projecte. Tal i com es mostra
en la portada, el logotip que també podeu veure
junt a aquest text, representa la situació en el mapa
dels quatre nuclis que formen el nostre Ajuntament:
l’Argilaga, La Secuita, Vistabella i les Gunyoles.
El símbol està format així, per quatre punts que imiten la nostra ubicació geogràfica vist des de l’aire.
D’aquesta manera, incloent les tres pedanies es
crea una imatge global per al nostre municipi, poblacions del qual es troben representades en els
punts de color negre i La Secuita en el punt verd.
Com podeu veure, el logotip és visual, senzill i fàcil
de reconèixer. A més a més, segons la seva disposició en l’espai i la seva aplicació en els diferents
suports, denota modernitat i dinamisme. Es converteix així, en un element actiu, flexible i actual que
calia crear ja que totes aquestes característiques
li donen el joc que no tenia l’antiga reglamentació,
basada en l’escut institucional.
Un detall que encara no hem comentat, és la tonalitat escollida. I és que no és una elecció en va. El
verd elegit representa l’entorn del nostre municipi, la
natura, les nostres olors, els nostres conreus, l’oli...
forma part del nostre context social i ens és propi.
Les diferents aplicacions amb aquesta tonalitat denoten serenor, tranquil·litat, en definitiva, que ens
trobem en l’entorn rural que tant ens caracteritza.

Si hi reflexioneu, us adonareu que aquest logotip
té una doble vessant: es tracta d’una imatge global que vol ser individual alhora. I és que engloba
d’una manera senzilla els quatre nuclis sota un mateix símbol, propi i idèntic per a tots. Però, alhora
permet la identificació de cada poble per separat i,
per tant, permet destacar-ne la seva individualitat.
Es crea així, la combinació perfecta, ja que permet
sentir-nos membres d’aquesta petita comunitat
però sense oblidar a quina població pertanyem.
Aquest tret, permet per exemple, que quan sigui
necessari especificar una informació de Les Gunyoles, només es destaqui aquest punt amb el seu
nom corresponent. Com podeu veure, s’ha pretès
que cada nucli pogués tenir dins la imatge global,
la seva pròpia identitat.

Una nova

web!

En aquest projecte, s’ha introduït a més, la normativa d’ús d’aquesta nova imatge que permet adaptarla als diferents suports i elements de comunicació
(banderoles, fulletons informatius, cartells, la revista municipal...). Era un pas que calia donar, ja que
no existia una imatge global per a tota la comunicació del govern municipal, ni lògicament cap normativa d’ús. Amb aquest projecte, tots els elements
tenen, a més, una coherència visual i segueixen la
mateixa filosofia comunicativa.
Recordar-vos que properament, estarà disponible el web de l’Ajuntament amb la nova imatge i
l’actualització dels seus espais i continguts.

Una nova imatge

				

Quatre,

pròpia!

						 la nostra revista!
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El Carnaval
al’ArgilagailaSecuita
A finals de febrer arriba el Carnaval a totes les localitats. Infants i no tan infants aprofiten aquesta diada
per disfressar-se i perdre la vergonya. Els carrers
s’omplen de confeti i de colors i és que es tracta
d’un dia per passar una bona estona tots junts.
El Carnaval a l’Argilaga es va dur a terme a la sala
del casal el diumenge 22 de febrer i va incloure un
berenar per a tots els assistents.
A la Secuita, el Carnaval es va fer el dia 14 i va
incloure el tradicional concurs de disfresses adreçat
a la tarda, als infants, i a la nit, als adults que també
van gaudir del ball de disfresses. Enguany, es va
avançar el Carnaval per no coincidir amb la rua
de Tarragona a la qual assisteixen molts veïns del
poble.
El següent dissabte, dia 21 a les 18.00 h hi va
haver l’actuació del grup d’animació infantil Rovell
d’ou que va aconseguir que els infants del nostre
municipi s’ho passessin d’allò més bé!

Nousserveisalparc
de la Secuita
Al parc de l’Eixample (avinguda dels Països
Catalans) ja hi podeu veure un nou mobiliari urbà
destinat, principalment, a la gent gran. S’hi poden
dur a terme una sèrie d’exercicis seguint les
instruccions de la cartellera que hi ha instal·lada al
parc. Aquest és un bon complement a les classes
de gimnàstica per a la gent gran que des del mes
de gener s’imparteixen al casal de la Secuita.

Suspensió
del servei de
recollida
de paper
comercial
Ha quedat suspès el servei de recollida porta
a porta del paper comercial a conseqüència
de l’alt cost derivat del poc volum recollit i dels
pocs usuaris reals del servei. En conseqüència,
caldrà dipositar el paper i el cartró en els contenidors corresponents.
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Contenidor

Roba amiga
Trobem un nou contenidor al carrer Verge del Pilar
de color taronja amb els logotips de Roba amiga
i de les entitats col·laborades, que s’afegeix als
ja existents per a la recollida d’altres fraccions de
residus (paper i cartró, envasos, vidre, orgànica i
rebuig). Aquest contenidor nou té com a objectiu
reutilitzar la roba usada, que en ocasions llencem
de forma inadequada a les escombraries.
Aquest contenidor s’emmarca dins de la primera
fase del Programa Roba amiga, un Projecte
d’implantació de les activitats de recollida selectiva
tèxtil familiar a la demarcació de Tarragona, dirigit

per la Diputació de Tarragona a les comarques de
l’Alt Camp, Baix Penedès i Tarragonès, amb l’impuls
i la col·laboració de la Fundació Formació i Treball
i gràcies a la subvenció de l’Agència Catalana de
Residus de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu de l’Ajuntament de la Secuita és promoure la inserció sociolaboral mitjançant la reutilització i el reciclatge del residu tèxtil, assegurant
la sostenibilitat mediambiental, econòmica i ètica
en tots els punts del sistema (recollida de la roba,
tractament i venda) i la generació de llocs de treball
d’inserció.

Debat sobre el paper Projectes
de gasificació
de la dona al món
dels nuclis
rural, a l’Argilagaurbans
El dia 5 de març es va dur a terme, a l’Argilaga, la
conferència “El paper de la dona en el món rural”,
a càrrec de Montserrat Soronelles, professora
d’Antropologia de la URV. Aquest acte s’emmarcà
dins dels actes organitzats pel Consell Comarcal en

motiu del Dia Internacional de la Dona i que tenen
per objectiu descentralitzar els actes del Consell
i portar-los als diversos municipis de la comarca.
Hi va haver una assistència considerable, amb
presència destacada de públic femení.

L’empresa MAGAS ha redactat els estudis de
gasificació dels nuclis de Vistabella, l’Argilaga i
les Gunyoles.
Aquests són els nuclis que no tenen una previsió
a curt termini per part de Repsol i Gas Natural
de fer arribar el gas canalitzat. Per això, s’ha
previst ubicar uns dipòsits a cada nucli des dels
quals es distribuirà el gas a la totalitat de la
població. D’aquesta manera, es pot implementar
la xarxa de distribució de gas en les diverses
actuacions previstes de reurbanització dels
carrers d’aquests nuclis, sense haver de tornar
a obrir els vials novament.
Pel que fa al nucli de la Secuita, s’està projectant
la canalització que portarà el gas natural al
municipi a través d’un nou gasoducte. En les
successives obres que ja s’estan executant,
igualment s’està realitzant la previsió de deixar
els tubs soterrats per conduir aquest servei.
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Jornades de

pedra seca
a l’Argilaga

La I Jornada per treballar la pedra seca a l’Argilaga va tenir lloc el dia 28 de març
de 2009 al camí que va de l’Argilaga al torrent de Renau. Es van fer tres grups de
treball que han reconstruït tres trams de l’antic marge que delimitava el camí.
Aquest hivern es va obrir de nou el camí eliminant esbarzers, mates i ginestes
que feien pràcticament impossible poder arribar a peu fins al bosc. Amb el
desbrossament van aparèixer una sèrie de murs de pedra seca. Molts d’aquests
murs estaven enrunats i es va proposar aixecar de nou alguns trams. El camí de
l’Argilaga al torrent de Renau és un camí que ha estat utilitzat tradicionalment per
caçadors, boletaires i pagesos, i uneix el poble amb el bosc.

Festa major

sant Pau
Els dies 24 i 25 de gener. Dia 24: sopar popular a la sala del cafè amb ball
de gramola. Dia 25: ofici en honor a la conversió de sant Pau. A la tarda,
es va projectar la pel·lícula Chocolat i es va fer un berenar de coca amb
xocolata desfeta.

Caiguda de

llicènciesd’obres
Evolució número de llicències

2007

2008

Núm. de sol·licituds obres menors

74

47

-36%

Núm. de sol·licituds obres majors

16

8

-50%

Núm. d’habitatges visats

52

11

-79%

Total liquidat ICIO

338.823,44€

76.422,23€

-77%

Obrateatralpercelebrar
el Dia Internacional
de la DonaTreballadora
El passat 9 de març, el Grup de Teatre Cicuta, de la Secuita, ens va oferir una
obra de teatre en motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora. L’obra,
interpretada només per dones, ens va convidar a reflexionar sobre el paper de
les dones en la societat d’avui. L’any passat el grup de teatre ja ens va oferir
la primera representació en motiu d’aquest dia, i en aquella ocasió van fer una
interpretació de petits contes en què les dones també eren les protagonistes.
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Festa de 		

l’Olivera

				 de la pau
L’any 2000, coincidint amb el canvi de mil·leni, es va substituir el monòlit dels
caiguts durant la Guerra Civil i es va plantar l’Olivera de la pau. Sota l’olivera s’hi
va posar una inscripció on posa: “Per un mil·leni de pau”.
Des de llavors, cada febrer, l’Ajuntament i la parròquia de la Secuita organitzen la
Festa de l’Olivera de la pau. Enguany es va dur a terme el dia 8 de febrer i hi va
haver una missa i una sèrie d’actes davant de l’olivera. Els protagonistes van ser
els nens i les nenes de catequesi de la parròquia. En acabar el matí, l’Ajuntament
va oferir un vermut popular per als assistents. A la tarda, a la sala del casal de la
Secuita, hi va haver l’actuació del grup Quetzalcoalt, que va oferir una selecció
de balls folklòrics de Nicaragua.

Subvencions de
la Campanya

Façanes 2008
La Campanya Façanes es va iniciar el juny de
2008 per fomentar l’arranjament i l’embelliment
de les façanes dels nuclis antics dels nostres
pobles. Se’n va fer difusió a través d’uns tríptics
informatius repartits per tot el municipi.
A banda de subvencionar una part de l’actuació
que es du a terme, els sol·licitants també estan
exempts d’abonar l’ICIO i la taxa d’expedició
de la llicència.
El 2009 es va ampliar la quantia de les
subvencions, fins a una quantitat màxima de
300 euros, amb un augment del 10% en casos
específics: habitatges destinats a joves, gent
gran, discapacitats…
No hi ha termini per sol·licitar aquestes
subvencions; només cal demanar-les abans
d’iniciar les obres.

Cursosdecatalà
L’any passat es van dur a terme, per primera vegada
al municipi, classes de català adreçades tant a nouvinguts com a autòctons. Enguany, vist l’èxit del curs anterior, es van tornar a programar aquests cursos amb
un notable èxit altre cop. Es duen a terme classes tant
a l’Argilaga com a la Secuita. Concretament, es realitzen quatre grups, dos d’alumnat autòcton, un d’alumnat marroquí i un altre amb alumnat procedent de
diversos indrets: Colòmbia, Moldàvia, Ucraïna… Les
classes van a càrrec de la professora Txell Sánchez i
es fan al casal de l’Argilaga i a l’escola de la Secuita.

Subvencions donades
De juny a desembre de 2008

5 subvencions
314 m2 de façanes rehabilitades
556 euros de subvencions
De gener a abril de 2009

2 subvencions
267,50 m2 de façanes rehabilitades
410,55 euros de subvencions

Sessió
de benvinguda
Un cop cada tres mesos, aproximadament, l’Ajuntament organitza sessions de benvinguda als nous
veïns empadronats al municipi. La darrera sessió es
va dur a terme el passat 11 de març al casal de la
Secuita i va estar adreçada a les 39 persones que
s’han empadronat a qualsevol dels nuclis de població del nostre municipi entre els mesos de setembre
i desembre de 2008. En aquestes sessions s’informa
els nous veïns dels serveis que ofereix el municipi,
les associacions, les activitats culturals i esportives,
l’escola, el servei mèdic, entre d’altres.
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Repàs històric
1892

Construcció del nou edifici de l’Ajuntament. A la planta baixa s’habilitava l’espai per a
l’escola de nenes i de nens. A banda, contenia un
habitatge per al mestre i un altre per al secretari de
l’Ajuntament. La resta de l’espai estava destinat a
les dependències administratives de l’Ajuntament.

1988

Després de reiterades queixes per part
dels pares degudes a l’estat precari del centre, finalitza la construcció de les noves escoles en uns
terrenys al peu de la carretera de Vallmoll. Edifici
paral·lelepipèdic de dues plantes, coberta a quatre aigües i façanes d’obra vista. Posteriorment es
construí una pista poliesportiva a la part de ponent
de la finca.

2005

Ampliació del menjador.

2006

Millora dels accessos al recinte (pavimentació, voreres, parada bus, il·luminació).

2007

Instal·lació d’un mòdul prefabricat per a
infantil. Redacció del projecte d’ampliació del CEIP.

2009

Ampliació
Projecte d’ampliació

Inici de les obres d’ampliació.

CEIP

Contempla la construcció de tres nous edificis amb
façana a la carretera i la reforma de l’edifici actual.
Es mantindrà una connexió entre els nous volums
i l’actual amb una passarel·la coberta situada a
la mateixa posició, aproximadament, que ara. Es
triplica la superfície actual.

La promoció és a càrrec de GISA. L’obra fou
adjudicada a l’empresa Constecnia3 SL. El projecte
és de l’arquitecte Daniel Moya-Angeler.

Té un pressupost de més de 3 milions d’euros,
aportats pel Departament d’Educació i l’Institut Català
de Finances. La durada prevista és de 16 mesos,
fent compatible l’actuació amb el curs escolar. La
reforma de l’edifici actual es farà els mesos d’estiu.
L’Ajuntament ha pres totes les mesures al seu abast
per garantir la seguretat i facilitar la mobilitat de les
persones durant aquest període, habilitant l’espai
annex al CEIP com a nou accés, espai que aviat es
destinarà a la construcció d’una nova llar d’infants.

Des de l’exterior hi haurà dos accessos independents
a infantil i a primària. La vorera actual s’ampliarà un
promig d‘un metre.

Es completarà un CEIP d’una línia (fins als gairebé
300 alumnes).

Edifici actual: serà bàsicament aulari (es tancarà el
porxo existent). El menjador es convertirà en aula
de plàstica.
Nou edifici: A la 1a planta —a nivell del carrer—
s’ubicarà l’administració, la biblioteca i l’aula infor-

màtica). A la planta baixa —a nivell del pati— el
menjador, la cuina i els vestidors).
Nou edifici infantil: Situat a l’extrem sud de la
parcel·la. Tindrà un pati separat de la resta.
Només tindrà planta baixa: tres aules, una aula de
psicomotricitat i altres serveis.
Nou edifici gimnàs - sala polivalent: Connectarà els
dos anteriors. Gimnàs de 200 m2 i escenari.
El nou CEIP disposarà de tots els serveis i recursos
per a una escola d’aquestes característiques i s’han
pres totes les mesures per garantir l’eficiència
energètica del nou edifici i la sostenibilitat dels seus
recursos.

Maig · Juny · 2009



reportatge

Detall del programa
Edifici nou infantil
3 aules + lavabos
1 aula de psicomotricitat
+ magatzem
1 aula de petits grups
1 aula de tutoria
1 lavabo per als mestres
3 patis
Edifici nou primària
2 vestidors
1 menjador
1 cuina
1 lavabo-vestidor pnd
2 magatzems
2 espais d’instal·lacions
2 espais per a la neteja
1 espai per a les
escombreries
1 sala per a l’ampa
1 bibilioteca
1 aula d’informàtica
1 lavabo per als alumnes
1 lavabo per als professors
1 despatx per al director
1 despatx per al cap d’estudis
1 secretaria i atenció al públic

Edifici reformat primària
6 aules
3 aules de petits grups
1 aula de música-audiovisuals
1 aula de plàstica
3 aules de tutoria
2 lavabos per als professors
+ pnd
4 lavabos per als alumnes
1 sala de professors
1 consergeria-reprografia

Edifici nou gimnàssala polivalent
1 sala polivalent
1 escenari
3 magatzems
1 espai per a la neteja

L’opinió
L’escola compta amb
106 alumnes matriculats
el curs 2008 - 2009

Comparativa
(m2 disponibles)
Edificació

Pati

Planta baixa
Ajuntament

241,49 m2

185,13 m2

Ctra. Valls

965,30 m2

6.385,50 m2

Nou ceip	

2.764,50 m2

5.120,90 m2

La Junta de l’AMPA

EquipdirectiudelCEIPGuillemdeClaramunt

En primer lloc, l’AMPA vol agrair a l’ajuntament
i a la direcció del centre la realitat del projecte
d’ampliació de l’escola.
Els alumnes tenen actualment unes limitacions
d’espai que impedeixen el creixement en tots els
sentits educatius.
És una necessitat la creació d’espais per poder
portar a terme el desdoblament d’aules, posar en
marxa noves tecnologies, disposar de material
per poder realitzar diferents activitats com, per
exemple, les aules especialitzades: biblioteca,
informàtica, gimnàs, menjador, etc. Aquests factors esmentats influeixen en l’aprenentatge dels
alumnes per poder assolir i millorar els objectius
en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge.
Esperem saber-ho rendabilitzar i treure’n el màxim profit entre tots els àmbits educatius, la direcció, el claustre, els alumnes i els membres de la
comunitat educativa, l’AMPA i l’ajuntament.
Créixer ens ajuda a millorar.

L’evolució que ha sofert el CEIP Guillem de
Claramunt és un reflex dels canvis que ha patit
la societat i el món rural del nostre país.
El tercer trimestre del curs 87-88 es va inaugurar
l’actual centre amb una plantilla de tres mestres
i els alumnes es perdien per l’edifici de tan gran
que el trobaven.
Actualment no ha augmentat massa el nombre
d’alumnes però com que la societat és més
complexa, l’escola ofereix més serveis i el grau
de qualitat de l’educació és més elevat.
Això fa que els espais del centre siguin
insuficients i per aquest motiu es procedeix a
l’ampliació de l’edifici.
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Entrevista a

Paco Masgoret
de Ca Contijoch

Ens el trobem a casa seva al costat de la seva esposa Paula mirant la televisió. Si hi ha un refrany popular que li escaigui com
anell al dit, és aquell que diu que el geni i la figura es mantenen
fins a la sepultura. Malgrat el pas dels anys, en Paco no ha perdut ni el seu caràcter ni el seu sentit de l’humor. Li entreguem la
fotografia que em trobat on apareix ell. A l’instant la reconeix.

Recorda aquesta fotografia?
Es tracta d’un grup de joves de l’Argilaga que ens
vam trobar a la Pobla de Montornès per Pasqua el
1929, ara farà 80 anys. En aquesta fotografia tenia
20 anys. Jo sóc el segon de dalt començant per la
dreta. El pare del Jaume Brulles és el segon personatge de dalt començant per l’esquerra. Aleshores
tots portàvem un mocador a la butxaca tal i com
feia el president Companys.

Què recorda de la infància?
Jo vaig néixer el 10 d’abril de 1909 en aquesta casa.
Això m’ho va explicar la mare. La meva mare havia
tingut tretze germans i era de Cal Boté del Mosté.
El pare eren set germans i era natural de l’Argilaga.
De la meva infància recordo que havia anat a
l’escola a Ca Domingo i més tard a la Secuita. Al
col·legi hi vaig anar poc. Va ésser mossèn Carlos
qui em va ensenyar a llegir i a escriure. Pels que
treballàvem feien classes a la tarda de les 19.00 h
fins a les 21.00 h. Dels 9 anys fins als 82 anys vaig
treballar a la vinya. També em van llogar per anar a
jornal 3 dies a la setmana durant 20 anys. Cobrava
un duro per jornal. Els jornalers havíem de portar la
nostra aixada i les nostres estisores.

Quantes vegades ha estat casat?
He estat casat dues vegades. La primera esposa
es va morir de tifus als 24 anys. Estava ja malalta
abans de casar-nos. Anava a Tarragona a buscar
els medicaments amb la bicicleta. Hi vaig estar
casat 17 mesos. La meva segona esposa és la
Paula que aquest 30 d’abril farà 92 anys. Ella va
començar a treballar al servei domèstic quan tenia
9 anys.
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Què va passar durant la guerra
a l’Argilaga?

“Amb 20 anys

només pensava
en ballar. Mai
m’hagués cansat
de ballar”

Què recorda de la seva joventut?

Què va passar durant la República
a l’Argilaga?
Amb la República a l’Argilaga es va intentar crear
una col·lectivitat. Es van expropiar els terrenys de
cases com Ca Panard, Ca Domingo i Ca Dalmau. A
l’església volien fer una cooperativa i per això la van
desmuntar a cops de pic per reaprofitar el material.
Quan van desmuntar l’església els retaules i les
estàtues ja s’havien cremant. També es va intentar
crear un sindicat de la CNT però no va acabar
de funcionar. Abans que entressin els nacionals
van marxar 8 famílies del poble que es van haver
d’exiliar. Devien marxar gairebé 50 persones.

Què recorda del front d’Aragó?
A la guerra només hi vaig passar gana, set i por.
Em van enviar amb els republicans al front d’Aragó.
Tots els quintos hi havíem d’anar. De tot el municipi
de la Secuita hi vam anar 13. D’aquests 13 només
jo era de l’Argilaga. Em van portar a Alcanyís i d’allí
a Belchite on vam caminar 13 quilòmetres plovent.
Quan vam arribar tot estava devastat i els carrers
estaven plens de runa. La ciutat havia estat bombardejada. Per arribar a la plaça vam haver de passar pel forat que havia quedat entre dues cases.
De Belchite vam anar a Codo i d’aquí a Sástago i
a Bujaraloz. A Bujaraloz anàvem demanant menjar
per les cases. Sobrevivíem amb el que ens donava
la gent. De Bujaraloz vam anar a Peñalba i d’aquí
fins a Fraga.

Com va tornar a casa?

A Fraga, tres ens vam escapar i vam anar a peu
cap a Lleida seguint els fils de telèfon que l’exèrcit havia enterrat al terra. Vam atravessar el Segre
vestits però ens van agafar quan intentàvem passar el canal. Ens portaven de nou cap al front. També recordo que van matar a un dels soldats perquè
havia desertat. Aleshores ens van fer passar a tots
els de la fila perquè veiéssim el que ens esperava si desertàvem. Un de la fila va exclamar “pobre
mare” referint-se al que havien acabat de matar.
Aleshores el caporal que era estranger va treure la
pistola i també el va matar. Com que era l’últim de
la filera en una cantonada vaig aconseguir escapar. Baixant vaig passar per l’Albi, Prades, per Mas
d’en Toni a Capafonts, Montral i l’Albiol. A l’Albiol
vaig passar-hi 4 mesos a la masia d’una de les meves germanes. De l’Albiol vaig continuar cap a la
Selva del Camp, Vilallonga, la Granja i finalment
vaig arribar a casa, a l’Argilaga.

El 15 de gener de 1939 van entrar els nacionals
amb la bandera. La gent cridava “Ja arriben! Ja
arriben!”. Van arribar amb rucs i cavalls. Recordo
haver sentit que van matar a un carabiner republicà
i li van treure la jaqueta i el rellotge. Als presoners
els portaven a Tarragona a la presó de Pilat i a les
Carmelites. Acabada la guerra em vaig dedicar a
fer de pagès ja que la família tenia carro i mula.
També vaig haver de fer de carboner. Amb el carro
portava carbó cap a Tarragona. Recordo que un
dia em volien pagar el carbó per pes i no per sacs.

Després de treballar els diumenges em rentava,
em mudava i anava a missa. A les 18.00 de la
tarda anàvem al ball. Amb 20 anys només pensava
en ballar. Mai m’hagués cansat de ballar. També
anàvem de festa major a peu o bé amb bicicleta
o agafàvem l’autocar “el Brossa”. Recordo que a
Nulles vaig anar a ball de tarda, vaig baixar amb
l’autocar “el Brossa”, vaig sopar i a la nit hi vaig
tornar a pujar a peu. A l’Argilaga fèiem festa major
d’hivern i festa major d’estiu. Hi va haver una època
que el poble es va dividir ja que els joves volíem
comprar una gramola mentre que els més grans
volien comprar un piano. Finalment els joves vam
perdre per un vot.

Tinc entès que també cantaven
caramelles per Pasqua.

“A la guerra,

al front d’Aragó,
només hi vaig
passar gana,
set i por”

Els joves per entretenir-nos al poble cantàvem per
Pasqua o Pasqua Florida les caramelles que eren
unes cançons populars que es cantaven al peu
del balcó. Una part de les cançons cantades solia
tenir un contingut satíric sobre fets d’actualitat del
poble. A un veí que li deien cal Bufador li cantaven:
“Al carrer de Sant Roc ja hi ha bufador, i es fa un
fart de bufar els ciris a l’altar major”. Li dèiem cal
Bufador perquè la seva mare li feia les sopes molt
calentes i es feia un fart de bufar.

Rutes durant la guerra

Lleida
Bujaraloz
Codo Sástago

Peñalba

Peñalba

Belchite

Fraga

Lleida

Mollerusa
Albi

Fraga

Prades

Albi

Montal
Albiol
La Selva del Camp

Prades
Montal
Capafonts
Argilaga
Albiol
Vilallonga
La Granja

Alcañiz

Ruta cap al Front d’Aragó

Ruta de tornada a casa
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Plens Municipals
Sessió plenària ordinària
núm. 11 celebrada el 19-12-2008
Principals acords adoptats:

1. Servei de sanejament 2009. S’aprova el pressupost de l’estació
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

depuradora de residus (EDAR) per import de treballs ordinaris
(75.347,53 € + IVA) i millores (65.000 € + IVA).
Obra de la piscina. S’aprova acceptar la subvenció de 196.600 € i
subscriure un crèdit de 420.000 € per a l’obra de les piscines.
Ordenances de protecció de dades i façanes. S’aproven les
ordenances de protecció de dades i modificació de rehabilitació
façanes.
Convenis de col·laboració. D’una banda, amb la Generalitat i els
ajuntaments adherits per a la prestació conjunta del servei de taxi;
de l’altra, amb el Consell Comarcal del Tarragonès per a la recollida
de residus.
Reconeixements extraordinaris. Atorgar la Insígnia d’Or del municipi
al Sr. Jacint López Ginesta, Cinto, (E P D), per la seva dedicació
destacada en el món de l’esport.
Subvenció de projectes de cooperació. Atorgar dos ajuts de 3.500 €
al vicariat apostòlic de Requena (Perú) per al projecte de material
escolar, i a l’ONG Makary-Blangoua, per al projecte d’adquisició
d’un grup electrogen per a l’escola de formació professional
(CEFAVIHAR) de Blangoua (Camerun).
Obra de substitució de la xarxa d’aigua del nucli antic de la Secuita.
S’aprova el projecte de substitució de la xarxa d’aigua per import de
241.235 € i la petició al fons d’inversió local.
Obra del carrer Nou de l’Argilaga. Es rescindeix l’adjudicació a
Suministros Riegos per incompliment i s’adjudica a l’empresa
Viopisa (següent oferta).
Obra de la plaça Major de Vistabella. Es rescindeix l’adjudicació a
Pla de Montseny per incompliment i es convoca una nova subhasta.

Sessió plenària extraordinària
núm. 12 celebrada el 23-2-2009
Principals acords adoptats:

1. Substitució de la xarxa d’aigua del nucli antic de la Secuita. Es

convoca una subhasta en caràcter urgent (Fons d’Inversió Local).

2. Obres d’asfaltat de l’antic Pla parcial de les Creus i plaça Major de
3.
4.

Vistabella. S’adjudica provisionalment i s’emplaça l’empresa perquè
aporti la documentació i es formalitzi el contracte.
Ordenances municipals. S’aproven les ordenances reguladores
d’energia solar i parelles de fet.
Convenis de col·laboració. Amb el Consell Comarcal del
Tarragonès per modificar la forma de pagament.
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Obres 2009: inversions

		 enxarxaviàriaiequipaments
El 2009 serà un any intens pel que fa a l’execució
d’obres al municipi, que afectaran els quatre pobles
en major o menor mesura. L’Ajuntament ha realitzat un esforç considerable, fruit dels bons resultats econòmics dels darrers exercicis, tot superant
el període de crisi que tots estem patint. En total
es faran obres per un import de més de 3 milions
d’euros, l’esforç inversor més gran en la història del
municipi.

El mes de març es van iniciar les obres de
reurbanització del carrer Nou i la plaça Domingo de
l’Argilaga. Tenen un pressupost de 174.919 € i una
durada prevista de 6 mesos.

Aquests dies s’està completant la substitució de la
xarxa d’aigua i la pavimentació del carrer Clos de
la Secuita. Aquesta actuació es va plantejar com a
prioritària pels problemes ocasionats per la xarxa
de clavegueram i la recollida d’aigües de pluja en el
darrer tram d’aquest carrer. El projecte forma part
d’una actuació de major abast que afecta a tot el
nucli antic de la Secuita.

L’empresa adjudicatària és Viopisa.

Tenen una subvenció del Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya (PUOSC) de 50.000 €. Els veïns
n’aporten 18.000 a través de contribucions especials
i la resta l’assumeix directament l’Ajuntament.

Les obres consisteixen en la substitució i millora
de la xarxa d’abastament d’aigua i la pavimentació
dels carrers amb llambordes i la recollida d’aigües
central, evitant-se així les humitats i filtracions a
les cases des de la via pública. Al mateix temps
s’actuarà sobre les xarxes aèries de telefonia i baixa tensió, canalitzant tots els encreuaments que
ara passaran a ser soterrats, i es procedirà a la
preinstal·lació de la canalització de gas.
S’ha hagut d’habilitar un accés alternatiu al nucli,
així com una zona d’aparcament a la zona de les
escoles. El carrer és el principal vial d’accés al
poble, amb un nivell alt de trànsit augmentat per
la presència de la cooperativa
agrícola.

A més, en breu s’iniciarà la 1a fase de les obres
de substitució de la xarxa d’aigua i pavimentació
del nucli antic de la Secuita. Aquest projecte té un
pressupost de 241.000 € i està finançat en la seva
totalitat per l’estat, a través del Pla per a l’estímul
de l’economia i l’ocupació.
L’obra més important, sobretot pel que fa al seu
pressupost i per ser la més esperada en anys, és la
construcció de les piscines municipals i vestidors. Un
cop redactat el projecte executiu, introduint totes i cadascuna de les observacions del Consell Català de
l’Esport, s’ha iniciat el procés de licitació amb un preu
de 1.113.113 €. La durada prevista és de 8 mesos.
Finalment, per a finals d’any, està previst executar
dues actuacions més. Per una banda, l’asfaltat dels
carrers del nucli antic de Vistabella i l’Argilaga, amb
un pressupost de 88.022 €, i la rehabilitació del
casal de les Gunyoles (124.600 €). Ambdues obres
estan subvencionades pel PUOSC amb 60.000 €,
respectivament.
A banda d’aquestes actuacions, s’està completant
la reforma de la casa de la vila i la reurbanització
dels carrers Joan i Delfí Guinovart de les Gunyoles.

Aviat s’iniciaran, gairebé simultàniament, les obres de reurbanització del carrer Major i la plaça
Dr. Gaspà de Vistabella i l’asfaltat de l’antic Pla parcial de les
Creus.
Les primeres, amb les mateixes
característiques que les de l’Argilaga, tenen un pressupost de
127.000 € i una durada prevista
de 6 mesos i s’han adjudicat a
l’empresa Regimovi. Aquesta és
la segona adjudicació, ja que la
primera empresa va renunciar a
fer l’obra per problemes financers, endarrerint una obra que
estava prevista iniciar el 2007.
L’asfaltat de les Creus serà la primera actuació,
prevista en successives fases, per reurbanitzar
tot el sector, tal i com es va consensuar amb els
veïns. Té un pressupost de 149.500 € i una durada
prevista de 2 mesos i s’ha adjudicat a l’empresa
Firtec.

I d’entre les altres inversions previstes per a aquest
2009 tenim: la construcció d’un nou pou d’abastament d’aigua a les Creus (subvencionat per l’Agència Catalana de l’Aigua), la reforma de les façanes
del casal Jujol de Vistabella, millores ambientals en
els enllumenats, noves inversions en parcs infantils
i en la senyalització de rutes pel medi rural.
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Agenda
Dia 5 de maig
Recollida d’andròmines

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

Dia 10 de maig
Anem a caminar a la primavera

Sortida a la serra de Llaveria. Més informació a l’Ajuntament.

Del 15 al 24 de maig
Exposició

“Una literatura pròpia, dones escriptores”

Cedida per l’Institut Català de les Dones, a la sala polivalent del
casal de la Secuita. Estarà oberta al públic cada dia de 18 a 20 h.

Dia 16 de maig
Conferència

“Una literatura pròpia, autores catalanes”

A càrrec de Montserrat Palau, professora de Literatura Catalana
de la URV. Al casal de la Secuita, a les 19 h.

Dia 17 de maig
Sortida per assistir a la representació del ball
del Sant Crist a Salomó
Inscripcions a l’Ajuntament (8 euros).

Dia 17 de maig
Deixalleria mòbil

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

Dia 23 de maig
Conferència

“Guanyar la guerra, fer la revolució:
les catalanes sota la Guerra Civil (1936-1939)”

A càrrec de Montserrat Duch, professora d’Història Contemporània
de la URV. Al casal de la Secuita, a les 19 h.

Dia 2 de juny
Recollida d’andròmines

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

Dia 14 de juny
Anem a caminar a l’estiu

Sortida a la platja de Tamarit. Més informació a l’Ajuntament.

Dia 21 de juny
Deixalleria mòbil

Davant de la parada de l’autobús de la Secuita.
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Conveni
amb la Pobla
de Mafumet
En el darrer Ple es va aprovar la signatura del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de la Secuita i l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet
en relació amb el nou centre de dia que ha estat recentment inaugurat a
la Pobla. En la mesura que el centre de dia de la Pobla disposi de places
lliures, l’Ajuntament de la Secuita pot designar usuaris d’aquest servei, els
quals podran gaudir de tots els serveis de l’esmentat centre, amb el quadre
de tarifes següent. Amb tot, l’Ajuntament de la Secuita es compromet a
pagar en concepte d’ajuda a l’usuari el transport adaptat.

Serveis del centre de dia
De 9 a 17.30 h, inclou esmorzar, dinar i berenar
De 9 a 13 h, inclou esmorzar
De 13.30 a 17.30 h, inclou berenar
De 12 a 16 h, inclou dinar

Preus

18 euros
11,50 euros
11,50 euros
15,50 euros

Serveis complementaris

Servei de menjador

5,50 euros

Horaris d’autobusos

(extrets de la pàgina web d’autocars Segarra)
Feiners (excepte juliol i agost)
L’Argilaga

06:55

07:40

--

09:20

10:20

		

--

12:35

14:35

15:50

--

		

--

18:20

19:35

20:50

La Secuita

07:00

07:45

--

09:25

10:25

		

--

12:40

14:40

15:55

--

		

--

18:15

19:40

20:55

Tarragona

07:50

08:30

08:55

10:05

11:05

		

12:10

13:20

15:10

16:30

17:05

		

18:05

18:55

20:10

21:25

Tarragona

06:20

07:55

08:30

09:15

11:00

		

12:00

13:15

14:00

15:15

16:15

		

17:15

18:15

19:00

20:15

21:30

La Secuita

07:00

--

09:25

09:50

--

		

12:40

13:50

14:40

15:55

--

		

--

18:50

19:40

20:55

22:10

L’Argilaga

06:55

--

09:20

09:55

--

		

12:35

13:55

14:35

15:50

--

		

--

18:55

19:35

20:50

22:05

L’Argilaga

07:50

10:20

12:35

16:30

19:50

La Secuita

07:55

10:25

12:40

16:35

19:55

Tarragona

08:30

11:05

13:10

17:15

20:35

Tarragona

09:15

12:00

13:15

19:15

21:30

La Secuita

09:50

12:40

13:50

19:55

22:10

L’Argilaga

09:55

12:35

13:55

19:50

22:05

Transport adaptat

Usuaris de la Pobla, per dia
Usuaris d’altres poblacions

6 euros
13 euros

Conveni
guarderia
El mes de març de 2008, l’Ajuntament de la Secuita i l’Ajuntament de
Perafort van signar un conveni de col·laboració en relació amb l’escola
bressol Mar Blava en el qual s’assegura la preferència d’inscripció als
infants del nostre municipi per sobre de qualsevol altre. L’Ajuntament
subvenciona una part de les quotes mensuals, a condició que s’acrediti
l’empadronament al municipi de la Secuita. El curs passat hi va haver 13
infants que es van beneficiar d’aquest conveni, i enguany un total de 21.

Dissabtes (tot l’any)

Diumenges i festius (tot l’any)
L’Argilaga

09:55

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

09:15

12:00

19:15

21:30

La Secuita

09:50

12:40

19:55

22:10

L’Argilaga

09:55

12:35

19:50

22:05

núm.

0·
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Un espai per a les
nostresentitats
Des de l’any 2003, les entitats i associacions del municipi es reuneixen en les trobades d’associacions
anuals, que es celebren el mes de novembre. Cada any s’intenten dur a terme en un nucli diferent. Les
dues que s’han celebrat en la legislatura actual han estat a la Secuita (2007) i a l’Argilaga (2008). Amb
aquestes trobades s’intenta trobar un espai per compartir les diverses activitats que es realitzen i crear
un diàleg entre les entitats del nostre municipi. Una de les funcions d’aquesta trobada és decidir a qui es
lliura la Insígnia d’Or del municipi, màxim reconeixement que atorga l’ajuntament a un veí o veïna o una
entitat que hagi destacat per la seva trajectòria en la vida del municipi.
D’aquestes entitats, n’hi ha de més actives i que porten el nom dels
nostres pobles arreu, com els grallers o el grup de teatre, i d’altres que
treballen més en l’anonimat, com les associacions de veïns. D’altres
treballen el dia a dia, com l’AMPA, les parròquies o les associacions
que organitzen les festes de cada un del municipis, i els caçadors, que
cada any, després de la temporada de cacera, ofereixen el tradicional
sopar als veïns del municipi.
La idea de la contraportada és dedicar cada un dels números que
aniran apareixent a una de les entitats esmentades a continuació,
amb l’objectiu de donar-les a conèixer a tot el municipi.
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Són
les entitats
reconegudes al municipi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grup de Teatre Cicuta (la Secuita)
Associació Cultural i Recreativa de la Secuita
Grup de Grallers de la Secuita
Associació de Veïns del Nucli Antic de la Secuita
Associació de Veïns de l’Eixample
Societat de Caçadors l’Aliança (la Secuita)
Parròquies de Santa Maria de la Secuita
i de Sant Roc de l’Argilaga
Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP 		
Guillem de Claramunt de la Secuita
Acció Cívica Antibarreres Socials del Camp
de Tarragona
Associació Cultural de l’Argilaga
Societat de Caçadors La Paloma (l’Argilaga)
Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats de l’Argilaga
Junta de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella
Associació de Veïns de les Gunyoles
Associació de Veïns de la Urbanització Sant Roc

