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editorial

Editorial

índex

La Guerra Civil Espanyola (1936 – 1939) va desembocar en la pèrdua de
les llibertats i els valors democràtics. Catalunya va viure en la por, la desigualtat i la foscor de d’intel·lecte. Avui podem gaudir del retorn de totes
aquelles llibertats, però als catalans i catalanes encara ens en falta, com
a mínim, una més.
Gràcies a aquesta restauració de les llibertats els ciutadans tenim dret a
decidir. Decidir sobre el nostre futur, sobre qui ens representarà al Parlament; a donar suport al que ens farà créixer com a país o expressar el que
no volem que ens imposin. Moltes vegades ens podem sentir desenganyats pel comportament de certs polítics, d’altres ens podem sentir menyspreats com a poble, si més no, poc valorats, i fins i tot podem sentir que
la contribució (important) que fem a la resta de l’Estat no sigui valorada
ni corresposta d’una forma sincera i justa; no ens han calgut mai elogis,
però tampoc ens agrada el menyspreu i la ironia. Com a poble, hem après
a solucionar les nostres diferències per la via pacífica del diàleg, sempre
hem estat solidaris amb els altres, però ens molesta que els altres visquin
a la nostra esquena. Cada dia treballem per al benestar dels nostres, per
tirar endavant les nostres famílies i els nostres interessos, per preservar
el nostre patrimoni, la nostra cultura, la nostra llengua i els nostres drets.
Ho hem fet sempre al llarg de la història i ho continuarem fent dia a dia,
forma part de l’ADN dels catalans i les catalanes.
Sincerament, crec que ens hem guanyat el dret de poder expressar el
nostre desig, la nostra opinió, sigui la que sigui, de forma desacomplexada, valenta i respectuosa.
Amb la determinació de complir aquesta funció representativa i democràtica, i partint del model d’Arenys de Munt, diferents municipis d’arreu Catalunya fan consultes populars als seus habitants per demanar-los l’opinió
sobre el futur del nostre país. El debat està posat, en aquests moments,
en els resultats de les consultes i no pas en si es poden fer o no. Aquest
és un dret que ja ens hem guanyat. Com passa en totes les ocasions,
els resultats es poden mirar des de diferents punts de vista i cadascú els
interpreta en funció dels propis valors.
A la Secuita la consulta està prevista per al 25 d’abril. Tot i que aquestes
consultes són no vinculants, hem de tenir en compte que sí donen una
imatge de com pensem els catalans i les catalanes; de què és realment el
que volem. Cal que ens fem escoltar i fer veure a Espanya i a la resta del
món que som capaços d’expressar-nos lliurement, que ens sentim identificats amb el país que ens ha vist néixer, o ens ha acollit i que ens dóna
l’oportunitat d’estimar-lo, servir-lo i passejar el seu nom amb orgull per allà
on anem. No és ni millor ni pitjor que els altres, però és el nostre i volem
que el respectin i ens respectin a nosaltres com ciutadans de Catalunya.
Des d’aquí voldria instar-vos a tots a votar el que realment penseu i sentiu, a no quedar-vos sense exercir el dret que ens hem guanyat. Només
d’aquesta manera som sobirans i podem decidir sobre el nostre futur. Estic del tot segur que us sentireu personalment gratificats després d’haver
expressat la vostra opinió el proper 25 d’abril.

Eudald Roca Gràcia
Alcalde
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El nucli antic de la Secuita:

segona fase

Ha finalitzat la primera fase de les obres de reurbanització del nucli antic de la Secuita, que ha inclòs
els carrers Sant Cristòfol, part del carrer Victòria,
Doctor Gaspà, plaça Major, plaça de l’Església i
carrer de la Creu. Tal i com es va detallar en números anteriors d’aquesta revista, l’actuació ha
consistit en la substitució de la xarxa d’abastament
d’aigua, d’acord amb les directrius que marca el
Pla Director de l’Aigua, la canalització de la xarxa de gas, el soterrament dels creuaments de les
xarxes de baixa tensió i telefonia, i la pavimentació
dels carrers i places. A més, s’ha aprofitat per revisar les escomeses de sanejament i d’aigua, així
com els comptadors d’aquest servei.

Carrers del nucli antic de la Secuita

El resultat és ben evident, s’ha donat lloc a uns espais més humanitzats, segurs per al vianant –segregant el pas d’uns i altres i introduint mesures
per reduir la velocitat dels vehicles–, s’han protegit
també les façanes del pas de l’aigua de pluja i,
sobretot, d’una qualitat que fa que el nucli antic recuperi la centralitat respecte al conjunt del poble.
Amb tot, en aquesta primera fase cal destacar
l’ampliació de la plaça de l’Església i la seva nova
definició com a centre neuràlgic del poble, tal i com
li pertoca. També la diferenciació d’altres d’espais
representatius com la Casa de la Vila, o la delimitació d’espais segregats destinats a l’aparcament
dels vehicles.
Les obres han estat dutes a terme per l’empresa
Grup Mas Constructors, amb un pressupost global de 241.235 €, diners corresponents al Fons
d’Inversió Local de l’Estat per al 2009. A més, s’ha
aconseguit la contractació de tres treballadors a
l’atur de la borsa de treball del municipi.
Tal i com també es va comentar anteriorment,
l’objectiu de l’Ajuntament és anar estenent aquesta actuació a tot el nucli antic en diverses fases.
Per això, es va redactar ja fa un any un projecte
global d’intervenció elaborat per l’arquitecte Lluís
Ribé.
Ara toca entrar en la segona fase, que s’emmarcarà
novament dins el Fons d’Inversió Local per a
aquest any 2010. Aquest, però, té una dotació menor, 158.485 € –el fons del 2010 té una dotació
total de 6.000 milions d’euros per a tot l’estat per
contra dels 8.000 milions del passat exercici.

L’actuació es concentrarà ara en els carrers Catalunya, Sant Isidre, Onze de Setembre i el tram
central del carrer Victòria. Als plànols adjunts
podem veure l’àmbit de les obres previstes. Un
cop finalitzada la fase de concurs, les obres han
estat adjudicades novament a l’empresa Grup
Mas Constructors i inclou la contractació de tres
persones en atur del municipi. Es preveu que les
actuacions de la primera i segona fase tindran
continuïtat en el temps, de manera que els treballs
a realitzar no s’aturaran. Novament s’actuarà per
sectors per minimitzar al màxim l’afectació viària
sobre el nucli antic. Per completar el projecte únicament mancaran per executar els carrers Costa
Ballera i camí del Molí.

Els números de l’obra
1a fase

2a fase

Pressupost

241.235 €

158.485 €

m xarxa d’aigua

806,78 m

447,43 m

Nous hidrants
d’incendi

2

3

Noves vàlvules

23

6

Total escomeses

73

34

m2 calçada

2.051,49 m2

1.122,90 m2

m2

1.697,41m2

674,30 m2

3.748,90 m2

1.797,20 m2

voreres

m2 total
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Cavalcades de Reis

Casal de l’Argilaga

Església de Vistabella

Festa de

l’olivera de la pau

Un any més, l’Ajuntament i la Parròquia de la
Secuita han organitzat la Festa de l’olivera de
la pau, una festa que es va instaurar l’any 2000
quan es va plantar una olivera amb el lema “Per un
mil•leni de pau”. Enguany la festa es va celebrar el
dia 7 de febrer, un diumenge preciós d’hivern en
què els nens i nenes dels nostres pobles van poder
oferir a tots els assistents els seus treballs al voltant
del lema “Si vols cultivar la pau, tingues cura del
medi ambient”. Després de l’ofici religiós, acompanyat per la Coral Santa Rosalia de Torredembarra,
hi va haver un concert ofert per la mateixa coral i
una sèrie d’actes al voltant de l’olivera: es van recitar poemes, els més menuts van penjar els seus
dibuixos i bons desitjos a les branques de l’olivera, els més grans van fer un decàleg sobre la cura
del medi ambient, entre d’altres. Els alumnes de
l’Escola Guillem de Claramunt van fer uns murals
que tothom va poder veure al costat de l’olivera

que versaven sobre el medi ambient i la cura que
n’hem de tenir. En acabar, l’Ajuntament va oferir
un vermut popular a la plaça de la Font a tots els
assistents a l’acte.

Casal de la Secuita

Església de les Gunyoles

Aprovats nous
projectes per
al 2010
S’han aprovat els projectes de “Rehabilitació del
Casal de les Gunyoles”, amb un pressupost de
124.600,21€, “Asfaltat dels carrers del nucli antic
de Vistabella i l’Argilaga”, que té un pressupost
de 88.021,95€, i “Urbanització dels carrers de la
Coma, la Barquera i Mas de la Tallada”, el que
es coneix com a eixample de Vistabella, obres
que ascendeixen a 409.570,33€. Ja s’ha iniciat
el procés de licitació per la posterior adjudicació
d’aquests treballs. És, sens dubte, un important
esforç inversor però alhora molt necessari, destinat a cobrir unes necessitats bàsiques reclamades des de fan molt de temps per aquests nuclis.
Durant aquest any, a més, està previst redactar
els projectes de reurbanització de la primera fase
de l’antiga urbanització Les Creus i de la nova
escola bressol municipal.
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Tornen

als nostres pobles

Un any més, els pobles del municipi van rebre la
visita dels tres Reis Mags d’Orient. És un dia molt
esperat per a tots, sobretot per als més petits, als
ulls dels quals podem veure l’alegria i l’emoció. Tothom patia per si els Reis podrien arribar amb les
seves carrosses a causa de la pluja que queia al
vespre del dia 5 de gener. Segurament gràcies a
la seva màgia la pluja va amainar o bé es va aturar
durant la cavalcada i així les carrosses i els cotxes
reials van poder desfilar pels carrers sense cap incident. A la Secuita, el grup de grallers del poble va
acompanyar la comitiva reial durant tot el recorregut fins a la sala del casal. A l’Argilaga, els veïns
van anar a rebre els Reis amb torxes d’espígol. A
Vistabella i a les Gunyoles, van usar els seus cotxes d’època perquè en aquells moments plovia. Un
cop a sopluig, els Reis van repartir personalment
alguns dels regals que portaven i així van poder saludar tots els nens i les nenes que els havien anat
a rebre. Cal dir que tots els infants van poder lliurar
les cartes al patge Gregori, que va visitar els pobles
de la Secuita i Vistabella el diumenge dia 3, la qual
cosa va fer que els Reis arribessin molt carregats.
La nit del 5 de gener, els patges van tenir molta
feina a repartir els regals per totes les cases dels
nostres pobles.
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Els Pastorets

a la Secuita

A la tarda del passat diumenge 20 de desembre,
el grup de teatre Cicuta de la Secuita va oferir a
tots els veïns del municipi una nova versió d’Els
Pastorets de Folch i Torres. En els darrers anys
s’havien dut a terme representacions d’Els Pastorets a càrrec d’un gran nombre d’aficionats al
teatre de tot el municipi i també alguna altra obra
relacionada amb el Nadal i les seves festes, però
enguany el grup de teatre ens ha sorprès amb una
versió moderna del clàssic de Folch i Torres que
ha dirigit Gerard Domènech. Amb el referent de la
versió teatral clàssica, actors i director han sabut
adaptar als nous temps un Lluquet i un Rovelló que
miren la televisió i parlen pel mòbil mentre l’avi fa
el pessebre.

L’esperit
del Nadal a
l’escola
El Nadal és una de les festes que pren protagonisme dins l’escola. És una de les tradicions més
entranyables i especials per als infants. Els nens
i les nenes de l’escola van poder fer arribar els
seus desitjos a ses Majestats d’Orient entregant
les cartes als patges que ens van visitar. També
van gaudir fent cagar el tió. Aquest any es va portar més esplèndid que mai; a més dels típics dolços, va deixar jocs i joguines per a cada classe. I
per acabar, no podia faltar el concert de nadales
que va tenir lloc al casal del poble i que va ser tot
un èxit.
Escola Guillem de Claramunt (la Secuita)

Concert de Sant Esteve
i lliurament de les

insígnies d’or del municipi
Com ja és tradició, el 26 de desembre, a les set de
la tarda, el casal de la Secuita acull el ja tradicional concert de Sant Esteve on, a més de gaudir de
bona música, es lliuren les insígnies d’or del municipi i les ajudes als projectes de cooperació al desenvolupament. Enguany el concert l’ha dut a terme
la banda tarragonina Forumbrass, que ens ha obsequiat amb peces clàssiques a la primera part i
peces més modernes i desenfadades a la segona.
Aquest acte acull el lliurament de les insígnies d’or
del municipi a aquelles persones que han destacat
per la seva aportació a la comunitat. Enguany, els
homenatjats han estat dos: d’una banda, i a títol
pòstum, el Sr. Ramon Dolç, exalcalde de la Secuita
que ens va deixar el passat juliol; de l’altra, la Sra.
Antònia Parera, que ha estat la cartera del nostre
municipi durant molts anys.
Finalment, es lliuren les ajudes als projectes de
cooperació al desenvolupament, que, de nou, han

estat atorgades a dos projectes ben coneguts pels
nostres veïns i veïnes: el projecte d’escolarització
de nens i nenes del Vicariat Apostòlic de Requena
(Perú) i a l’ONG Makary-Blangoua per contribuir a
la creació d’un pou a l’illa de Darak, al llac Tchad, a
l’extrem nord del Camerún. Ambdós projectes han
estat subvencionats amb la quantitat de 3.000 euros cadascun, procedents del 0,7% del pressupost
anual de l’Ajuntament destinat a les ajudes al desenvolupament.
Aquests projectes, igual que les persones que han
de rebre la insígnia d’or, han estat escollits per les
entitats reunides a la trobada que es va dur a terme
a finals del mes de novembre a Vistabella.
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Posada mexicana
El diumenge 20 de desembre, al cafè de l’Argilaga, gràcies a dues
veïnes mexicanes del poble i una amiga seva resident a Tarragona,
vam tenir l’oportunitat de conèixer una part de la cultura mexicana.
Van explicar, al centenar de persones que van participar de l’acte,
com preparen els mexicans i les mexicanes l’arribada del Nadal,
amb la tradicional posada navideña, que és una representació de
quan Sant Josep i la Verge Maria demanen allotjament per poder
rebre al seu fill Jesús. Ens van cantar nadales i cançons molt conegudes del seu país. Per menjar ens van oferir uns bunyols mexicans
que són semblants de forma i gust a les nostres orelletes i per beure
el tradicional ponche. On s’ho va passar més bé la mainada va ser
quan van trencar la piñata de los siete picos (que representen els
set pecats capitals) i d’altres pinyates plenes de llaminadures.

Contacontes
a l’Argilaga

El dissabte 12 de desembre, a les 6 de la tarda, al cafè de l’Argilaga s’hi van explicar contes. Com molt bé deia el títol de l’espectacle “Viatja amb els contes”, ofert
per la companyia Auriga Serveis Culturals, vam poder conèixer i gaudir de tres
contes tradicionals de l’Àfrica i de l’Àsia. Eren contes on els protagonistes eren els
animals: peixos, ocells… i els temes que tractaven eren tan bonics com l’amistat o
el fet de compartir. Després els nens i les nenes van fer un taller de màscares: van
retallar, pintar, punxar, enganxar… fins a crear una bonica màscara africana. Per
acabar la festa, una cinquantena de persones, entre grans i petits, vam berenar
coca amb xocolata.

Des d’aquí, els veïns i veïnes de l’Argilaga, volem agrair a les organitzadores el fet d’haver-nos apropat un bocí de les seves tradicions, tot deixant-nos-hi participar.
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Carnaval jove

a la Secuita

A la Secuita vam celebrar el carnaval el cap de
setmana següent del carnaval oficial, el dissabte
20 de febrer. L’Associació de Joves va organitzar
una festa per als més petits a la tarda i una festa
per als més grans a la nit. Hi va haver dos concursos de disfresses; un a la tarda i un a la nit, on
l’elecció dels guanyadors va ser molt complicada
a causa de la gran varietat i originalitat dels vestits
dels participants. La canalla va jugar tota la tarda a
ritme de música i van acabar gaudint d’una discoteca mòbil infantil que els va agradar molt. Els més

grans també van ballar a ritme de discoteca mòbil
amb uns DJs molt especials, el Pedro Trechera i
l’Aleix Mestre, ambdós membres de l’Associació de
Joves i veïns del poble. Des de l’Associació, cal dir
que el carnaval d’enguany va tenir més participació
que el de l’any passat però aprofitem l’ocasió per
demanar la màxima participació a les activitats que
organitzem pel poble i volem donar les gràcies, un
cop més, a tots aquells que hi participen fidelment.
Associació de Joves de la Secuita

Visita a la
Tarragona
romana dels
alumnes de
l’escola
El conjunt arqueològic de Tàrraco, amb catorze monuments de l’època romana, fou declarat
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any
2000. El 20 de novembre, els alumnes de cicle
mitjà i superior en vam visitar tres: les muralles,
l’amfiteatre i el circ romà, i també vam anar a
veure la maqueta de Tàrraco.
Abans de la sortida vam buscar informació del
món romà i de Tàrraco en particular i un cop
feta l’excursió vam seguir treballant aquest
tema a classe.
Ho vam trobar molt interessant i recomanem
aquesta visita per tal de conèixer la nostra història.
Alumnes de l’Escola Guillem de Claramunt

Cagatió
Marató de TV3
La darrera edició de La Marató de TV3 anava dedicada a les malalties minoritàries i va ser, com cada any, un gran èxit. La majoria
de municipis d’arreu de Catalunya hi van col·laborar i la Secuita no
va ser menys. L’Associació de Joves de la Secuita va organitzar
diverses activitats durant la tarda del diumenge 13 de desembre
per tal de recollir diners i poder aportar així un granet de sorra més
gran que el que podria haver aportat cadascú individualment. Hi
va haver jocs firals per a la canalla i seguidament, vam jugar al
bingo; un bingo solidari. El bingo va ser un gran èxit i diem solidari
perquè els premis que es sortejaven constaven de tres paneres
fetes de productes que havien donat els diferents establiments del
poble per a l’ocasió. “L’aspecte final de les paneres era immillorable”, deien els guanyadors. Al final, entre els jocs, el berenar
popular i els bingos es va recollir una quantitat de 768 euros. Gràcies a tots!
Associació de Joves de la Secuita

a la Secuita

El passat 19 de desembre, tots els nens i nenes del municipi van poder gaudir,
un any més, de la tant esperada festa del cagatió. La sala del casal de la Secuita
estava plena d’infants que miraven el tió amb certa por, però que, a l’hora de la
veritat, van ser molt valents i van fer-lo cagar després de divertir-se amb l’animació
que la companyia Pa Sucat va oferir a partir de les dotze del migdia. Aquest acte
va ser el primer de tots els relacionats amb les festes nadalenques al municipi i un
dels més entranyables.

Subvencions per a la rehabilitació
de façanes 2009
La campanya per l’embelliment i arranjament de façanes s’ha anat consolidant en
el seu segon any de vigència. Durant el
passat 2009 s’han incrementat notablement
les subvencions de l’Ajuntament, fet que ha
suposat poder intervenir fins a 1.295 m2 de
façanes rehabilitades per un valor total de
1.335,30€. Aquest fet posa de manifest la
consolidació d’aquesta mesura, així com
dels canvis introduïts en les seves bases
per tal d’ampliar-ne el seu àmbit d’aplicació.
Agraïm la bona rebuda per part dels veïns
i encoratgem a la resta a acollir-s’hi amb
l’objectiu final de millorar entre tots la imat-

ge dels nostres pobles. Recordem que teniu
les bases a la vostra disposició a les oficines municipals i al web de l’Ajuntament.

Els números
2008

2009

5

6

m2 façanes
rehabilitades

314 m2

1.295 m2

import total
subvencions

556 €

1.335,30 €

actuacions
subvencionades

Festa major
d’hivern a
l’Argilaga
El dissabte 30 i el diumenge 31 de gener l’Argilaga ha celebrat la seva Festa Major d’hivern en
honor a la conversió de Sant Pau.
El dissabte es van reunir unes vuitanta persones
al cafè per sopar i passar una estona plegats tot
gaudint de bona companyia i el diumenge es va
celebrar l’ofici en honor al copatró del poble, on la
coral va cantar, per primera vegada, els goigs de
Sant Pau. En acabar l’ofici es va oferir un vermut
a la plaça de l’Església. A la tarda, al cafè, es va
projectar la pel·lícula “Mamma Mia” tot entretenint-se menjant unes delicioses crispetes.
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Insígnies d’or

del municipi
La insígnia d’or és una reproducció de l’escut de la Secuita que
l’Ajuntament lliura als veïns que, ja sigui per la seva aportació en
diversos camps al municipi com la seva estreta relació amb els
nostres pobles, són dignes d’homenatge.
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L’any 2001, l’equip de govern encapçalat per
Albert Pereira, va decidir homenatjar diverses
persones relacionades amb el municipi de la
Secuita. Tot va començar quan es van donar
noms als carrers de la zona de les Creus i es
van proposar els noms de Josep Gassió, exalcalde de la Secuita, Vicenç Pascual, mestre del
poble durant molts anys, i Josep Solé i Barberà,
destacat dirigent polític i diputat a les Corts
vinculat al poble. A més, anys enrere, l’Ajuntament va decidir dedicar una plaça de Vistabella
a Joaquim Celma, exalcalde del municipi i veí
d’aquest poble. Va ser llavors quan l’Ajuntament va considerar que les trajectòries vitals
d’aquests veïns, ja sigui per la seva aportació
en diversos camps al municipi com la seva estreta relació amb els nostres pobles, eren dignes d’homenatge.
Aquell mateix any, es va jubilar el Sr. Joan Clapera, més conegut per tots com a Joanet, empleat municipal, qui durant anys es va distingir pel seu servei al municipi i als veïns de la
Secuita, més enllà del compliment de les obligacions que estrictament es derivaven de la
seva tasca professional.
Per tots aquests motius esmentats, es va decidir atorgar al Sr. Joan Clapera la insígnia d’or
del municipi, així com, a títol pòstum, als senyors Josep Gassió, Vicenç Pascual i Josep
Solé i Barberà. Dita insígnia és una reproducció de l’escut de la Secuita en or i es lliura en
un acte públic que, a partir de l’any 2003 es fa
coincidir amb el ja tradicional concert de Sant
Esteve.

El novembre de 2003 es va convocar la primera
trobada d’entitats del municipi, amb la intenció
que les diverses entitats i associacions aportessin les seves propostes a les polítiques municipals, a més de proposar la persona o entitat
que hauria de rebre la insígnia d’or del municipi
d’aquell any. Va ser llavors quan es va pensar
en les dues cooperatives dels nostres pobles,
la de la Secuita i la de l’Argilaga. Se les va guardonar per la seva contribució a l’economia del
municipi, com a entitat aglutinadora dels pagesos dels nostres pobles.
El 2004, el guardó va recaure en Josep M. Campanera, el qual va rebre la notícia que se li havia
concedit la insígnia, però la malaltia que patia
va fer que ja no la pogués recollir ell, sinó la
seva vídua. Botiguer de la Secuita, es va dedicar
plenament al seu municipi, com a impulsor i organitzador de les primeres festes de la verema,
que es feien a la plaça de la Font i que comptaven amb un gran nombre de participants.
Mn. Armand Puig va ser el responsable de les
parròquies de Santa Maria de la Secuita i Sant
Roc de l’Argilaga entre els anys 1998 i 2005.
L’any 2005 va rebre la insígnia d’or amb motiu
de l’impuls de diversos actes que han esdevingut tradició als nostres pobles: la mostra popular de la Secuita, celebrades al voltant de la
festivitat de sant Cristòfol, copatró del poble, el
ball parlat de sant Roc i el pessebre vivent de
l’Argilaga.

Gou, ferrer jubilat de la Secuita. La seva ferreteria no tancava mai, sempre estava oberta per a
aquell que tenia un problema: els pagesos en el
temps de la verema, els infants amb les rodes
punxades de les bicicletes, els panys encallats
que t’impedien entrar a casa… Sempre estava
a punt, no tenia horaris. Encara ara les portes
de la seva ferreteria estan obertes i en ella s’hi
apleguen alguns veïns que hi van a fer petar la
xerrada.
Jacinto López, més conegut per tots com a
Cinto, va rebre, a títol pòstum, la distinció més
alta que atorga l’Ajuntament. Enamorat de l’esport, va estar lligat estretament amb el Nàstic
de Tarragona i amb Vistabella, on organitzava
cada any les curses populars de la festa major. A partir de l’any 2008, les curses populars
de Vistabella duen el nom de Memorial Cinto
López, en record a aquell qui les va impulsar i
consolidar.
Finalment, l’any 2009, les insígnies han recaigut en dues persones: Ramon Dolç i Antònia
Parera. La primera, atorgada a títol pòstum, va
ser lliurada a qui va ser alcalde de la Secuita en
un moment en què l’economia de l’Ajuntament
no passava un bon moment i, malgrat tot, va
ser capaç de tirar endavant. La segona ha estat lliurada a qui va portar-nos les cartes a casa
durant molts anys, per la seva dedicació més
enllà del seu horari a la tasca de carteria dels
nostres pobles.

El 2006 es va decidir no lliurar insígnia d’or,
però el 2007 va recaure en la persona d’Anton

Sra. Núria Cartañà, vídua del Sr. Ramon Dolç, mentre recollia
la insígnia d’or lliurada, a títol pòstum, al seu marit.

Eudald Roca, alcalde de la Secuita, amb la Sra. Antònia Parera,
guardonada en l’edició de 2009.

Relació de guardonats

Any 2001
Sr. Joan Clapera Parés
Sr. Joaquim Celma Sanz
Sr. Josep Gassió Cunillera
Sr. Vicenç Pascual Pascual
Sr. Josep Solé Barberà

Any 2002
desert

Any 2003
Cooperativa Agrícola de la Secuita
Cooperativa Agrícola de l’Argilaga

Any 2004
Sr. Josep M. Campanera Gatell

Any 2005
Mn. Armand Puig i Tàrrech

Any 2006
desert

Any 2007
Sr. Anton Gou Poy

Any 2008
Sr. Jacinto López Ginesta

Any 2009
Sr. Ramon Dolç Gutiérrez
Sra. Antònia Parera Rodríguez
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Què volia ser de jove?
Abans quan ens casàvem passàvem del pare al
marit. A mi m’hauria agradat ser mestra de jove,
però a casa no hi havien els suficients recursos.
Les noies d’aleshores havíem de dedicar el temps
a cosir i anar a missa. Sempre m’ha agradat anarhi, i encara avui quan sento les campanes, sempre
penso si és hora o no d’anar a ofici. També m’agradava passar el rosari. Per ajudar a l’economia familiar trencava avellanes i ametlles i ajudava a plegar
olives. Sempre m’ha agradat molt caminar i és que
tampoc teníem cap altre remei.

Entrevista a

Pepita Calaf,
de ca Bové
Hem visitat la Pepita Calaf Palau a la seva casa de l’Argilaga per
parlar amb ella sobre les seves vivències, la seva vida, la seva joventut i també del poble. Després de conversar amb ella hem fet una
visita al seu jardí. La Pepita va néixer el 29 de desembre de 1920 i
està a punt de fer 90 anys; és un testimoni de la nostra memòria
col·lectiva. Els petits detalls que omplen la seva vida ens mostren
l’alegria del cor quan canta. La seva vida és gairebé centenària.
Sempre ha viscut a l’Argilaga?
A l’Argilaga hi vaig venir quan em vaig casar. Vaig
fer la primera comunió el 1929, quan tenia 9 anys.
A casa érem dues germanes: la gran es va quedar
a Bràfim, a la casa de la família, mentre que jo vaig
anar a viure amb el meu marit a l’Argilaga. A Bràfim
hi vaig viure fins que em vaig fer gran. El meu avi
era en Martí de cal Tetó. Ara, el mes de març, faria
62 anys que em vaig casar. Ja fa anys que hauria
celebrat les noces d’or, però el meu marit, en
Francisco Bové, ja fa anys que és mort. Al principi
d’estar al poble de l’Argilaga em vaig enyorar molt,
perquè trobava a faltar la meva germana, els pares,
els avis i la padrina. Ara ja m’he acostumat a viure
aquí i ja formo part d’aquest lloc.

On es va casar?
Em vaig casar a l’església parroquial de Bràfim i
vaig arribar a l’Argilaga l’any 1946, després de la
guerra, encara que ja hi havia anat moltes vegades
mentre festejava. L’església de l’Argilaga estava
com ara, ja que ja l’havien reformat. Amb el meu
marit vaig tenir dos fills: una filla i un fill. Ara tinc
cinc néts i cinc besnéts.
Què recorda de la guerra?
La guerra em va agafar quan encara vivia a Bràfim
amb els pares i la meva germana. Sempre he sigut
una persona molt valenta. Mentre ells anaven a dormir a la pallissa que tenien al camp, a la nit jo em
quedava sola a casa perquè no tenia por. Sempre
he sigut una persona molt creient.
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M’han dit que vostè ha vist molt de món, és veritat?
Sí que he viatjat, i m’agrada molt viatjar. Al meu marit
no li agradava tant, però a mi sempre m’ha agradat
rodar. Quan em vaig casar vam anar de viatge a
Logronyo. Entre altres llocs als quals he estat hi
ha els Estats Units, on vaig anar amb el meu marit,
la meva filla i les meves nétes a veure la gran que
estava estudiant allí. També he estat moltes vegades
a Lourdes, a Fàtima i a Roma de peregrinació. A
Roma vaig donar la mà al Papa. L’últim cop que
vaig viatjar vaig anar a Màlaga a veure una néta.
Recordo amb molta emoció el viatge que vam fer
amb els veïns del carrer i la meva filla a la Ciutat
Encantada a Conca i a veure els amants de Terol.
Amb el meu marit també vam fer un viatge a Suïssa
en un dos cavalls. També he estat en un creuer per
les illes de l’Egeu, Grècia, Croàcia i Itàlia.

Què feia als primers anys a l’Argilaga?
Els primers anys de casada anava a la vinya i ajudava en les tasques agrícoles al meu marit mentre
a casa es quedava la sogra. Quan al camp ja no hi
havia feina per a les dones, ens dedicàvem a cosir.
Jo anava a cosir molt a ca Vinyals que era la casa
que hi havia al costat, i ajudava a la petita de la família a fer vestits per a les nines. Ja quan vivia a Bràfim
anava amb bicicleta a Valls a aprendre’n. Ara em fan
mal els ulls i ja fa molt de temps que no cuso. Quan
la meva amiga Pepita es va casar vaig deixar d’anar
a ca Vinyals a cosir i anava a casa seva a l’entrada
del poble, al carrer Nou. Les amigues amb les quals
allí em trobava sempre deien que m’adormia amb el
soroll de la màquina i que de tant en tant m’havien
de despertar. A vegades anava a la Secuita on també m’ensenyaven.
Què recorda de les golfes de casa seva?
Avui en dia la gent es fa les cases noves i les golfes
d’abans ja no existeixen. Les golfes de casa estaven dividides en diferents quartets. A les golfes hi
havia una taula on guardàvem els codonys, els palos santos i les magranes per tenir menjar durant
l’hivern, i penjats en filferros també hi havia fileres
de tomacons.

“Jo anava a cosir molt

a ca Vinyals i ajudava
a la petita de la
família a fer vestits
per a les nines.”

Com recorda les festes majors d’abans?
Recordo que les festes majors d’aquí no eren com
les de Bràfim. Hi anava molta gent. Aleshores era
una distracció que teníem durant l’estiu. Hi havia
una dita que deia “El dia quinze d’agost és diada
assenyalada, i l’endemà, Sant Roc, festa major a
l’Argilaga”. També es celebrava la festa major d’hivern el dia 25 de gener, diada de la Conversió de
Sant Pau. A mi m’agradava molt ballar, però al meu
marit no tant. No era tant ballador. Quin mal hi ha en
ballar? Avui en dia encara ballo amb el meu fill quan
puja. Els carrers abans eren de terra, com passava
a Bràfim, i la festa major la feien a la plaça del poble,
davant de l’església. També m’agradava molt anar
al cinema.

Ens ensenya el seu jardí?
Sempre m’han agradat les plantes i en tinc unes
quantes al pati. La meva planta preferida és l’herba de Santa Maria perquè fa molt bona olor i també
m’agrada molt la flor de la rosa. El jardí el vaig començar a plantar quan em vaig casar i ara les plantes ja s’han fet grans. Els rosers, les falgueres, els
lliris, els geranis sempre m’han agradat molt. Al pati
hi vam plantar aquesta figuera que ara comença a
brostar i dintre de poc començarà a donar fruits. Un
dels secrets de la jardineria és tallar les roses perquè així en surten de noves. A casa de les meves
nétes hi ha un mandariner i encara hi ha una mandarina. Abans, com que no hi havia tants recursos,
ens intercanviàvem plantes entre les veïnes i així
teníem més varietat. Moltes de les plantes que teníem abans es van perdent. També sempre m’han
agradat les bèsties. Abans teníem uns pollets a la
granja i avui a la galeria que dóna al pati hi ha un
canari que sempre canta.
M’han dit que li agrada molt riure?
Recordo les tertúlies que es muntaven a l’estiu al
carrer quan fugíem de la xafogor de dintre de les
cases i ens reuníem entre tots els veïns. A l’estiu
també organitzàvem dinars i sopars entre el grup
d’amics. Sempre que puc vaig a ajudar a casa de la
Maria Antònia de ca Vinyals o a la Pepita a trencar
ametlles. Amb les ametlles que trenco després fan
panellets. Sempre m’ha agradat ajudar. En aquestes tertúlies rèiem moltíssim i sempre deien que era
la més riallera del grup. Sempre he estat així des
que era petita. Amb el meu marit rèiem moltíssim
també.
Marc Dalmau
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plens municipals

Plens Municipals
Sessió plenària ordinària núm. 17 celebrada el 18-12-2009
Reconeixements anuals extraordinaris
Atorgament de la insígnia d’or del municipi al Sr. Ramon Dolç
Gutiérrez, (qepd), per la seva dedicació al municipi des del càrrec d’alcalde (1993-1995), i a la Sra. Antònia Parera Rodríguez,
per la seva dedicació al municipi en la tasca de la carteria.
Projectes de cooperació al desenvolupament
Atorgament de dos ajuts de 3.000,00 € al Vicariat Apostòlic de
Requena (Perú) per al projecte Material escolar, i a l’ONG Makary-Blangoua, per al projecte de construcció d’un pou a Basngoua (Camerun).
Vialer
S’aprova el vialer del nucli de les Gunyoles.
Nom oficial

Tipus Via

Codi INE

C.

Ample

129 c

C.

Catalunya

218 c

C.

Delfí Guinovart

136 c

C.

Font

68 c

C.

Garidells

135

C.

Major

154 c

Pl.

Major

155 pl

C.

Mig

125 c

C.

Molí

134

C.

Nou

217 c

C.

President Josep Tarradellas

234 c

C.

President Josep Irla

236 c

C.

Rafael Casanova

237 c

C.

Sàlvia

1c

Autoritzacions de parada de taxi a l’Estació del Camp
S’acorda comunicar a la Direcció General de Ports i Transport
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 la seva existència 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.
Operació creditícia
S’acorda so·licitar pressupost a les entitats bancàries per subscriure una operació de crèdit fins a un màxim de 900.000 €
amortitzable a 15 anys.

Vehicle polivalent
S’acorda acceptar la subvenció atorgada per Resolució del conseller de Governació i Administracions Públiques de 7-12-2009
per a l’adquisició d’un vehicle polivalent i multifuncional per import de 48.000 € i que comporta una aportació amb càrrec al
pressupost municipal de 12.000 € (80% del cost del vehicle).
Modificació del Reglament orgànic municipal (ROM)
S’acorda modificar el reglament municipal aprovat en sessió
celebrada el dia 2-7-2009, en el sentit d’adaptar a l’Ordre del
conseller de Governació GAP/1/2009 atorgant una subvenció
13.132,08 € per retribucions a càrrecs electes amb dedicació a
l’Ajuntament assumint l’Ajuntament el cost de la cotització de les
quotes de la seguretat social.
Acceptació de cessions urbanístiques
S’acorda acceptar les cessions urbanístiques de caràcter d’obligatori i gratuït previst en el planejament urbanístic vigent.
Pressupost de sanejament 2010
S’aprova el pressupost de l’estació depuradora de residus
(EDAR) per import de treballs ordinaris (75.936,27 € + IVA), i
millores (42.000 € + IVA).
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Inversions
cofinançades per la

Diputació de Tarragona l’any 2009

Durant el passat any 2009, l’Ajuntament de
la Secuita, conjuntament amb la Diputació de
Tarragona, han dut a terme un conjunt d’actuacions
en àmbits molt diversos, entre els quals destaquen
els aspectes relacionats amb la sostenibilitat ambiental i la gestió del medi. El pressupost total ha

ascendit fins als 154.239,82 € i la subvenció total
atorgada ha estat de 71.284,29 €. Una quarta part
del pressupost ha estat destinat a mesures de caràcter medi ambiental i de sostenibilitat energètica,
com són la millora de la gestió de l’aigua, millores
en parcs i rutes o activitats d’educació ambiental.

Actuació

Pressupost

Subvenció

10786,84

5109,00

Parcs infantils i
àrees de lleure

18125,23

11000,00

Educació
ambiental

5125,30

3069,29

Control aigua

3019,41

1000,00
37056,78

24,03%

Béns immobles

19547,62

7856,00

PEIM inversions

63879,02

20250,00

Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
S’acorda sol·licitar l’obra de la substitució de la xarxa al nucli antic de la Secuita, fase II, per import de 158.486,00 €, IVA inclòs i
subvencionada al 100% pel Fons d’Inversió Local de l’Estat.

PEIM
manteniment

28955,71

20000,00

Programa “àrtic”

4800,69

Fita d’un camí
S’acorda marcar els límits del camí referència cadastral
43146A007090010000OZ i 43146A007090020000OZ com a
acte previ a les obres d’adequació i reposició de grava que ha
sol·licitat un propietari.

Total

Construcció d’un pou nou
S’acorda adjudicar l’obra de la construcció d’un pou nou a l’empresa Catalana de Sondeos SL per un import de 78.856,05 € +
IVA, i subvencionada per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Convenis de col·laboració
S’acorda subscriure el conveni de col•laboració Generalitat – Localred - AOC d’adhesió al conveni d’Interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes, i el conveni
amb l’ICODE (Consell Comarcal del Tarragonès) per actuacions
turístiques dels castells del Baix Gaià.

Cal esmentar que no s’han pogut dur a terme dues
de les actuacions sol•licitades per denegació de
la subvenció sol•licitada a la Diputació. Aquestes
eren el soterrament de la línia de baixa tensió davant del Casal Jujol de Vistabella o la substitució
de les lluminàries d’aquest nucli per làmpades de
major eficiència.

Inversions
Senyalització

De totes aquestes actuacions s’ha de destacar la
millora del carrer Clos de la Secuita, executat prèviament a l’obra en curs del nucli antic, la reforma
de les façanes del Casal Jujol de Vistabella, o la
nova pista de petanca al Parc Nou de la Secuita i el
tancament d’aquest darrer.

20178,29

28,31%

3000,00
117183,04

75,97%

51106,00

71,69%

154239,82

100,00%

71284,29

100,00%

De cara al 2010 l’Ajuntament de la Secuita ha preparat un conjunt d’inversions que arriba fins als
131.176,85 €, amb una subvenció total sol•licitada
de 81.111,41€. Tres quartes parts d’aquest pressupost (73,15%) corresponen a mesures de caràcter medi ambiental. Restaran encara pendents
per comptabilitzar les subvencions destinades a la
contractació de socorristes per a les noves piscines
municipals, així com les corresponents a la nova
edició del Pla Extraordinari d’Inversions i Manteniment per a aquest any.

Ampliació dels trams del

cànon de l’aigua

Les famílies de quatre o més membres poden sol·
licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua.
Amb aquesta ampliació s’afegiran 3 m3/persona/mes
als límits de consum d’aigua establert per la Llei. Les
unitats familiars que no superin els 10 m3 de consum
no cal que facin la tramitació perquè ja es beneficien
del tram bàsic.
També poden sol·licitar l’ampliació dels trams del
cànon de l’aigua les unitats familiars amb persones
amb grau de disminució superior al 75% que computaran com a dues persones. En aquest cas, caldrà

presentar el formulari acompanyat de còpia de la
resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials.

Les famílies o unitats de convivència de més de quatre membres que, en anys anteriors, ja hagin acreditat el nombre de persones que cohabiten a l’habitatge no cal que tornin a presentar la sol·licitud, ja que
se’n conserven les dades.
Si reuniu els requisits bàsics i hi esteu interessats,
podeu presentar la vostra sol·licitud al registre de

l’Ajuntament. Generalment, l’ampliació dels trams
del cànon de l’aigua serà aplicada en la facturació
d’aigua següent a la de la presentació de les dades.
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Agenda
Dia 6 d’abril
Recollida d’andròmines:
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament per dir
on es deixaran les andròmines.

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

Dia 21 d’abril
Sessió de benvinguda:

Horaris d’autobusos

Telèfons d’interès

De dilluns a divendres, feiners

Dia 21 de maig
Presentació de la Ruta dels
Quatre Pobles:
A les 19.30 h, al casal.

Dia 18 d’abril
Deixalleria mòbil:

Ajuntament					

977 61 14 54

L’Argilaga

6.55

7.40

9.20

10.20

12.35		

CEIP Guillem de Claramunt			

977 61 14 21

		

14.35

15.50

18.10

19.35

20.50

AMPA						

625 94 30 31

Consultori mèdic					

977 61 12 17

La Secuita

7.00

7.45

9.25

10.25

12.40		

Farmàcia					

		

14.40

15.55

18.05

19.40

20.55

977 61 12 67

Cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Secuita

977 61 12 07

Tarragona

7.45

8.25

10.10

11.10

13.15		

Cooperativa Agrícola l’Argilaga			

977 61 13 62

		

15.15

16.35

18.50

20.10

21.25

Tarragona

6.10

8.30

9.15

12.00

13.15		

		

14.00

15.15

18.15

19.00

20.15		

		

21.30

La Secuita

6.35

9.25

9.50

12.40

13.50		

		

14.40

15.50

18.50

19.40

20.55		

		

22.15

L’Argilaga

6.40

9.20

9.55

12.35

13.55		

		

14.35

15.55

18.55

19.35

20.50		

		

22.10

Dia 23 de maig
Caminada popular:
per recórrer la Ruta dels Quatre Pobles i
dinar popular.

Dia 8 de juny
Recollida d’andròmines:

Escola Guillem de Claramunt

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

Agenda d’activitats del centre. Segon trimestre

Dia 24 d’abril
Concert:

Dia 20 de juny
Deixalleria mòbil:

12 de gener: Activitat d’educació viària al pati de l’escola

A càrrec de la Coral Albada i conferència
sobre l’acústica de l’església del Sagrat Cor de
Vistabella. A les 18.30 hores, a l’església de
Vistabella.

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

als nous veïns del municipi, a les 20 h,
al casal de la Secuita.

Dia 25 d’abril
Consulta popular sobre la
independència de Catalunya:

19 de gener: Teatre en anglès: Merlin and King Arthur (CM-CS)
7 de febrer: Festa de la Pau. Hi col·labora tot el centre

Dissabtes feiners (tot l’any)

12 de febrer: Carnaval
18 de març: Sortida a l’hort de la Sínia (EI-CI)

(l’Argilaga, les Gunyoles, la Secuita i
Vistabella).

Dia 25 d’abril
Prova “Eliminatior” de l’Open
BTT Costa Daurada de ciclisme
a la Secuita:

Horari de la consulta mèdica i d’infermeria

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

La Secuita

Dilluns

Dimarts

8.30 - 12

8.30 - 12

Vistabella

Dijous

Divendres

8.30 - 12

8.30 - 12

12.30-13.30

L’Argilaga

12.30-13.30

Les Gunyoles

Sra. Massó
La Secuita

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30 -10.30

8.30 - 12

11 - 13

8.30 - 12

8.30 - 12

Vistabella

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

Dilluns

De dilluns a divendres, feiners

8.30 - 10.30

L’Argilaga
Les Gunyoles

7.50

12.30-13.30

Dia 16 de maig
Deixalleria mòbil:
Davant de la parada de l’autobús de la
Secuita.

Dimecres

L’Argilaga

Diumenges i festius (tot l’any)

Dra. Millán

Al matí.

Dia 4 de maig
Recollida d’andròmines:
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8.30 - 10.30
12.30 13.30

Per demanar visita al vostre metge i infermera, 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.

L’Argilaga

9.30

La Secuita 10.23 14.25

La Secuita

9.34

Reus

11.27 15.27

Reus

10.12

Reus

18.30

Reus

9.30

La Secuita

19.08

La Secuita

10.23 14.25

L’Argilaga

19.12

13.30

Aquests horaris han estat extrets de les pàgines web d’autocars Segarra i autocars Plana i estan condicionats a la fluïdesa del trànsit.
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x
segueirmat
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CICUTA,

grup de teatre

CICUTA, GRUP DE TEATRE, va néixer ara fa 14 anys, a partir de la idea d’una colla de gent que viu al poble, afeccionada al teatre i amb la intenció de trobar un al·licient per reunir-se un cop per setmana i fer alguna activitat en comú.
El grup ha tingut sis directors diferents. Ha fet una obra per any i ha participat activament en totes les festes del poble,
muntant espectacles curts, cercaviles, inauguracions, pregons o participant en els playbacks de la festa major.

la nostra filosofia

activitat

La filosofia del grup és la de fomentar les relacions entre veïns fent una activitat en la qual tothom
pugui hi trobar la manera de col·laborar més adient per a la personalitat de cadascú: directors, ajudants, actors, escenògrafs, maquilladors, modistes, assessors, muntadors, encarregats de bolos,
de compres, d’atrezzo, etc.

Habitualment s’assaja cada divendres al vespre al casal. Es prepara
una obra per any que es representa al maig-juny. Es fa un petit espectacle per Nadal, pel dia de la dona treballadora, per la mostra popular
i per la festa major.
Ocasionalment, es surt a fer algun bolo als pobles del voltant.

Un altre aspecte de la línia d’actuació del grup és la
de poder participar amb un to cultural i lúdic en els
esdeveniments del poble, donant-los caliu, amenitzant les festes i intentant crear alguns moments de
reflexió, d’entreteniment o d’esbarjo per a tothom.
En aquest sentit, en algunes ocasions el grup demana la participació de tots els veïns que vulguin
per preparar alguna representació, com és el cas
d’Els Pastorets per Nadal, que aglutini un major
nombre de persones i, així, facilitar la coneixença
amb els que acaben d’arribar, contribuint a aconseguir una integració més enriquidora i plaent per a
tots, els del poble i els que, no havent nascut aquí,
l’han triat per viure-hi.

molt important
El grup és obert a tothom que se senti identificat
amb la seva manera de pensar i fer i agrairia molt
que augmentés el seu nombre de participants per
assegurar-ne la continuïtat i per aportar nous estímuls i idees, que sempre serien molt benvinguts i
apreciats.
Si esteu interessats us podeu posar en contacte
amb nosaltres:
Montserrat Martorell tel.: 607 274 280
Tere Morelló
tel.: 977 61 10 35

