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editorial

Editorial

índex

Indiscutiblement els ajuntaments són els òrgans més propers als ciutadans; el contacte d’aquest amb els seus veïns i veïnes és molt més intens
que amb qualsevol altra institució.
Les demandes de serveis, nous o de millora dels existents, les preocupacions dels veïns, les noves necessitats que evolucionen amb el pas
del temps, la participació activa en la vida social i cultural del municipi
es transmeten directament cap els ens municipals, el contacte és directe
entre la ciutadania, el personal municipal i els responsables polítics de les
corporacions. I aquest contacte s’incrementa molt més en els municipis
petits.
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Aquesta proximitat ha fet que molts ajuntaments del nostre país hàgim
assumit obligacions envers els nostres ciutadans que no ens pertoquen
directament, obligacions que haurien d’haver assumit altres administracions que no han tingut la capacitat de resposta que la ciutadania demana. Obligacions assumides que costa molt d’esforç mantenir i que en
temps de vaques flaques a algun que altre municipi li pot suposar fer un
pas endarrere per impopular que pugui semblar una mesura d’aquestes
característiques.
Cada cop és més clar que tots no podem tenir de tot, que tot no pot ser
de franc i de qualitat, que l’administració no pot resoldre demandes individualitzades basades en l’autocomplaença personal i amb el finançament
dels recursos comuns. Avui més que mai, els esforços s’han de centrar
en allò que és veritablement necessari, en mancomunar serveis entre diferents ajuntaments, en aplicar economies d’escala que permetin cobrir
les demandes de la societat, amb dignitat, sense luxes innecessaris i amb
un control de la despesa i el cost mil·limetrat i transparent, perquè té la
mateixa importància o més que els ciutadans sàpiguen on es destinen els
recursos municipals.
Hem de saber fer una oportunitat de la proximitat que els ajuntaments
sempre han tingut envers els seus veïns i veïnes. Hem de continuar donant resposta a les necessitats dels nostres municipis, fins i tot allà on les
administracions competents no han estat capaces. Hem d’establir noves
formes de cooperació entre ens locals que ens permeti complementar
el que no tenim i necessitem, de la mateixa manera que els altres puguin gaudir del que nosaltres tenim i ells necessiten, fins a trobar el punt
d’equilibri que faci viable cada projecte a cada municipi.
I també, com no, cal la implicació del ciutadà, la valoració d’allò aconseguit
al seu municipi, la percepció de l’interès comú per damunt del personal
i el necessari esperit crític i constructiu per continuar demanant allò que
realment cada municipi precisa d’acord amb les seves característiques.
Continuem avançant en aquesta línia, amb l’esforç de tots, ajuntament i
veïns, i fem del nostre un municipi cada dia millor.

Eudald Roca Gràcia
Alcalde

Edita:
Ajuntament de La Secuita
Coordinació:
Ajuntament de La Secuita
Comunicació i projecte gràfic:
www.elfojobs.cat
Fotografia:
Arxiu Municipal
Documentació:
Montserrat Gassió
Imprimeix:
Prismàtic arts gràfiques
Dipòsit legal:

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

www.lasecuita.cat
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ple extraordinari

Sigueu tots benvinguts a aquesta casa,
que és
El 22 de maig se celebra la inauguració de les noves instal·lacions de l’Ajuntament de la Secuita, i per
aquest motiu es convoca una sessió plenària extraordinària. Per unanimitat s’aprova la moció de la
inauguració de les obres d’arranjament de la Casa
de la Vila, que en la part dispositiva acorda fer un
reconeixement públic d’agraïment als veïns, alcaldes
i regidors, i a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Tarragona per la contribució al progrés del
municipi.

casa vostra

La junta plenària habitual, en conjunt amb els convidats d’honor i tot el poble, va assistir a aquest ple
especial. Un dia molt important, tan important com
ara fa 120 anys, quan el municipi de la Secuita inaugurava l’edifici de la casa consistorial. Ara, 120 anys
després, les necessitats han estat les mateixes que
en aquell moment: donar als nostres veïns una atenció administrativa eficient, agilitzar i simplificar els
tràmits administratius, i oferir una atenció personalitzada dotada de recursos humans i tècnics adients.

Tot i les dificultats sorgides en el transcurs de l’obra,
s’ha aconseguit assolir l’objectiu proposat. Amb paciència, amb constància, amb esforç, i comptant amb
la confiança dels veïns, la col·laboració incondicional
de tot el personal de l’Ajuntament i els industrials del
poble; ha estat gràcies a ells que s’ha fet possible
aquesta nova Casa de la Vila de la qual es gaudirà.
Va ser per a tots ells el reconeixement que es va
atorgar.
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Inauguració de la nova

Casa de la Vila

El dissabte 22 de maig, el conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, acompa·
nyat de l’alcalde del municipi, Eudald Roca, i del senyor Joan Aregio, president del Patronat de Turis·
me de la Diputació de Tarragona, van inaugurar la nova Casa de la Vila de la Secuita. El nou ajuntament
és la remodelació de l’antic edifici del qual s’ha conservat únicament l’estructura, les cobertes i la
façana principal. Per aquest motiu, la nova Casa de la Vila ha estat inclosa en el catàleg de patrimoni
arquitectònic del municipi com a Bé Cultural d’Interès Local.

Descoberta de la placa commemorativa

Juliol · Agost · Setembre · 2010

La sessió va ser presidida per Jordi Ausàs, Eu·
dald Roca i Joan Aregio. Un cop finalitzades les
intervencions, es va descobrir la placa d’inau·
guració situada al vestíbul, la qual recorda tant
l’acte celebrat l’any 1890, amb la primera inau·
guració de l’edifici, com la reforma d’enguany.
Tot seguit es va fer una visita a les noves instal·
lacions per acabar al nou despatx d’alcaldia
on les autoritats van signar el llibre d’honor de
l’Ajuntament de la Secuita.
De tota la intervenció el punt més important és
la gran escala que dóna al pati posterior amb
vistes al Camp de Tarragona i les muntanyes de
Prades. La façana principal s’ha restaurat com·
pletament, mantenint la seva fisonomia original.
L’accés principal és a la portalada central, des
d’on es pot accedir al pis superior o a les ales
laterals, entre les quals es troba la gran sala de
plens.
La sala es pot subdividir en dos mitjançant un
plafó mòbil central i així poder disposar també
d’un espai d’usos variats o sala d’exposicions.
La sala de plens té accés directe tant al carrer
com al pati posterior. A l’ala esquerra hi trobem



especial inauguració

pròpiament les oficines municipals: l’atenció
al públic, l’administració, el despatx de serveis
tècnics, la secretaria i l’alcaldia.
A la planta superior, les grans ales laterals estan
ocupades per l’arxiu municipal. La resta d’es·
pais es reserven per a futures ampliacions, amb
previsió de les instal·lacions per a la creació de
nous despatxos. A la part central, hi trobem la
gran sala que dóna a la balconada central, espai
que abans ocupava l’antiga sala de plens i que
ara es reserva per a usos múltiples.
El projecte es va redactar l’any 2003 per l’arqui·
tecte Albert Jené. Les obres, iniciades el 2005,
es van abandonar per part de l’empresa cons·
tructora en entrar en junta de creditors. L’Ajun·
tament ha completat l’obra, dirigida per l’arqui·
tecte municipal, Ignasi Comas. A causa d’això,
el projecte ha experimentat algunes modificaci·
ons pel que fa a la distribució dels nous espais
de l’edifici, per tal d’adaptar-los a les noves ne·
cessitats. Tots els serveis administratius es dis·
posen en planta baixa, però, amb tot, encara es
reserva part de la planta superior per a futures
ampliacions. L’edifici compta amb tots els ser·

Recepció de les autoritats

veis més moderns tant pel que fa a climatització
o detecció d’incendis com a la xarxa de dades,
Wi-Fi, etc. Tots i cadascun dels punts són com·
pletament accessibles per les persones amb
discapacitats i disposen de serveis adaptats.
Durant el transcurs de les obres, les oficines
municipals s’havien traslladat provisionalment
a la planta pis de l’antiga “casa del metge”. Un
cop es traslladin totes les instal·lacions, s’hi in·
tervindrà per condicionar-lo com a viver d’en·
titats i espai multimèdia. Una part de la planta
baixa, al costat del consultori mèdic en servei,
s’habilitarà també per allotjar, de forma definiti·
va, el servei de correus del municipi.
Amb un cost total de 900.864,40€, l’actuació
ha estat subvencionada pel Departament de
Governació en el marc del PUOSC 2004-2007
en 296.571€, per la Diputació de Tarragona en
203.313,25€ i, finalment, pel Departament de Cul·
tura i Mitjans de Comunicació en 16.000€ per la
restauració de la façana principal. El nou ajunta·
ment té una superfície construïda de 769,13m2,
una edificació de grans dimensions en relació a
les necessitats del municipi.

Repàs històric
A inicis de 1886 les instal·lacions de l’Ajuntament
eren insuficients per les necessitats del munici·
pi. Per això, l’agost de 1888 es va decidir la per·
muta de la casa que ocupava l’antic Ajuntament
(amb data anterior a 1699) a un nou edifici que es
construiria en un solar al carrer Sant Cristòfol.
Les obres finalitzaren l’any 1890, moment en el
qual el municipi tenia 1.011 habitants i el pres·
supost ordinari de l’Ajuntament era de 14.000
pessetes. El projecte, la direcció i l’obra civil
d’aquell nou edifici va costar 32.500 pessetes.
Les obres es van finançar, segons la memòria
del projecte, “sense cap altra subvenció que la
dels seus propis recursos i esforços,” és a dir,
mitjançant el repartiment veïnal. És per aquest
motiu que ho van definir com “una joia insubs·
tituïble i adquirida a costa de grans sacrificis en
benefici de la institució pública, l’administració
municipal i el benestar dels veïns.”

Signatura del llibre d’Honor del poble
En aquella data semblà una edificació de dimen·
sions desproporcionades per la seva categoria.
De totes maneres, inicialment ja fou pensat per
ubicar-hi dependències de diferents tipus i com·
partia els espais de tipus administratiu amb les
escoles de nens i nenes, així com els habitatges
dels mestres i del secretari de l’Ajuntament.
En un primer moment s’abandonaren els habi·
tatges i l’espai pertinent quedà pràcticament en
desús (gairebé només s’utilitzaven com a ma·
gatzems o bé s’hi feien tallers de forma molt es·
poràdica). Però quan es construïren les actuals
escoles en la dècada dels 90, tota la planta baixa
quedà inutilitzada. Per altra banda, no s’invertí
en la millora de la zona administrativa i l’edifici
s’anà deteriorant amb el temps. Això, juntament
amb la falta d’accessibilitat a la planta superior,
feia inexcusable la intervenció integral sobre
l’edifici.
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Celebració al pati

Descobreix el nou edifici
de l’ajuntament

La Casa de la Vila és un edifici compost per una
planta baixa i un pis, situat a la cantonada dels
carrers Sant Cristòfol i camí del Molí, al nucli de
la Secuita. Consta d’un cos central de planta gai·
rebé quadrada cobert per una teulada a quatre ai·
gües, flanquejat per dos cossos allargats també
de coberta de teula.
L’edificació, molt transformada per les diverses
actuacions fetes amb els anys i per la diversitat
d’usos que ha acollit, es va aixecar emprant siste·
mes constructius tradicionals i materials pobres.
En destaca, però, la seva façana principal, molt
més treballada que la resta de la construcció.
Aquesta es caracteritza per la composició i l’ús
d’elements de caire neoclàssic, característics de
moltes de les obres de finals del segle XIX.
De fet, la façana en qüestió és un reflex de la
composició en planta del mateix edifici, ja que en
aquesta hi trobem també un cos central flanque·
jat per dos cossos laterals coronats per frontons
de forma triangular; és completament simètri·
ca i està formada per cinc eixos de composició
vertical. El conjunt de les obertures de la planta
baixa, on s’alternen portes i finestres, són totes
elles d’arc de mig punt. Es troben remarcades
per motllures de diferent tipus, d’entre les quals
destaquem l’estriat de la part superior del volum
central i el frontó triangular de les laterals. En
canvi, les obertures de la planta pis són balco·
nades de llinda plana que s’obren a uns balcons
de llosa de pedra amb senzilles baranes de ferro
forjat.
L’edificació es corona amb una doble cornisa que
relliga els tres volums i li dóna una imatge unità·
ria. Entre el remat superior i la imposta inferior
hi ha una franja que inclou unes petites obertu·
res de ventilació de la sotacoberta. La continuïtat
de la cornisa només es veu alterada per un lleu
retranqueig sobre la balconada central on, sota
un petit dentellat, hi figura la inscripció “Ajunta·
ment”.

Placa commemorativa de l’acte

1

Actuació a les escales de l’ajuntament

3

1

Recepció

2

Gran vidriera de l’escala principal

3

Barana de l’escala principal

4

Sala de plens

5

Despatx de l’Alcalde

2

4
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Nous carrers
als nostres
pobles
El passat dia 15 de maig, el director general
d’Administració Local, Carles Bassaganya,
va visitar les obres de reurbanització de diferents carrers del municipi: tres obres de gran
importància de la xarxa viària dels nuclis de
les Gunyoles, Vistabella i l’Argilaga. La millora
dels paviments i sobretot dels serveis era fonamental per evitar el deteriorament progressiu
dels carrers i, per extensió, de la imatge dels
nostres nuclis antics. Els veïns, que han costejat part de les obres a través de contribucions
especials, en seran els més beneficiats, malgrat haver suportat el retard i els entrebancs
de les obres. Els agraïm la seva paciència
i col·laboració en tot moment al llarg del seu
transcurs.

especial



El “nou carrer Nou”
de l’Argilaga
El nucli antic de l’Argilaga també ha iniciat la seva
reforma començant pel carrer Nou i la plaça Domingo. Les obres han sofert un retard considerable
per la fallida, novament, de l’empresa adjudicatària.
Els veïns, els quals han estat partícips en el disseny
dels seus carrers, han aguantat estoicament el desenvolupament de les obres, les quals han deixat uns
carrers i uns serveis totalment renovats. Els treballs
han estat finalitzats per Construccions Josep Maria
Solé i han pujat un total de 236.138,32€, als quals
cal sumar-hi, novament, la canalització de gas i els
47.227,16€ referents als treballs de Fecsa Endesa
de grapat i soterrament de bona part de les línies
que surten del transformador situat a la cooperativa.
Cal destacar la nova fesomia de la plaça Domingo
i l’accés al poble totalment reformat, actuació que
aviat es completarà amb la instal·lació d’una nova
marquesina per a la parada d’autobús.

Finalitzen les

obres a les Gunyoles

Després d’anys d’obres i d’espera pacient per part
dels seus veïns, han finalitzat els treballs de reurbanització dels carrers Delfí Guinovart, Rafael de
Casanovas i la Sàlvia de les Gunyoles. Els carrers
que configuraven el primer creixement del poble es
trobaven des de feia anys en un estat precari quant
al paviment i a les xarxes de serveis. Les fallides de
les empreses adjudicatàries han obstaculitzat un
procés on els veïns han estat els més perjudicats.
No obstant això, podem dir que finalment tenen uns
carrers com es mereixen. Cal destacar, a banda
del nou asfalt i el soterrament dels serveis, l’execució de voreres més amples i el nou enllumenat
de major rendiment energètic. Les obres han estat
finalitzades per l’empresa Regimovi i han ascendit,
en el conjunt de les seves dues fases, a un total de
239.091,68€. A aquesta quantitat cal afegir-hi els treballs de canalització de la xarxa de gas, com també
el soterrament de les xarxes aèries de baixa i mitja
tensió que, només pel que fa a Fecsa, suposen uns
110.396,82€ de més. Per a l’execució d’aquestes
dues fases s’ha comptat amb una subvenció total
del PUOSC de 100.000€.
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carrers de Vistabella

S’ha completat la reurbanització del carrer Major
i la plaça Doctor Gaspà de Vistabella. Les obres,
executades per l’empresa Regimovi, tenien adjudicat un pressupost de 127.600€. A aquesta xifra
cal afegir-hi, també, el cost de la canalització de
la xarxa de gas i els 31.732,01€ que han ascendit
els treballs realitzats per Fecsa Endesa. Seguint el
model ja implantat als nuclis antics de la Secuita i
l’Argilaga, aquesta actuació s’ha centrat en el carrer més cèntric del poble, com a continuació de l’eix
que forma juntament amb el ja reformat carrer Joan
XXIII, dotant-lo d’un paviment d’acabat rústic, en
plataforma única, i amb conducció de les aigües
de pluja pel centre de la calçada i allunyat de les
façanes. El més destacat, però, és la recuperació
d’un important espai a l’entorn de l’església de Jujol, dignificant encara més aquesta joia modernista
de Vistabella, que s’ha complementat amb un nou
enllumenat de les façanes del monument.
Aquest nou parc s’ha equipat amb un conjunt de
jocs infantils per als més menuts, separat per una
tanca de la zona de circulació. Cal recordar que
aquest espai fou cedit pel seu propietari, el senyor
Francesc Gils, a les veïnes i veïns de Vistabella pel
seu ús públic, per la qual cosa dóna nom a aquest
nou espai, fet que es recorda amb una placa que
fou descoberta conjuntament per part del director
general, Carles Bassaganya, i per familiars dels
antics propietaris. El tram inicial del carrer Major
també ha sofert un canvi excepcional, amb voreres
més amples i un nou arbrat.
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Jujol a Vistabella,

87 anys de la consagració de
l’església del Sagrat Cor
El dissabte 24 d’abril, en el marc del 87è aniversari
de la consagració de l’església del Sagrat Cor de
Vistabella i amb la voluntat d’acostar Jujol i la seva
obra a tothom, es va dur a terme un acte en què la
música va ser la protagonista. Així, l’acte va comptar amb una interessant conferència sobre l’acústica del temple, a càrrec de Mn. Miquel Barberà,
director del Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral de Tarragona, amb el títol de “L’acústica de
l’arquitecte Jujol”. La xerrada va ser el punt central
d’una jornada amb grans actuacions musicals de
les quals van poder gaudir els presents i, en dues
ocasions, per primera vegada, es van estrenar
dues peces que van sonar per primer cop dins les
parets del temple jujolià. En primer lloc, hi va haver
l’actuació de diversos solistes acompanyats al piano pel mestre Albert Galceran. Tot seguit, la coral
Albada va interpretar diverses cançons populars en
les seves llengües originals, moltes d’elles ja, per
desgràcia, perdudes o ignorades. La coral, dirigida
pel mestre, i conegut al nostre poble, Emilio Sanz,
va fer sonar per primer cop “L’Himne de Sant Jordi”,
composada pel mateix Sanz. Finalment, el tercet
de corda Faustus Trio ens va regalar la segona estrena, la peça composada pel mestre Jordi Codina
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Anem a caminar per:

Presentació de la Ruta
Dia 2 de juliol, a les 19.30 h, a l’Ajuntament.

Caminada popular i dinar
Dia 4 de juliol, sortida a les 8.30 h de la plaça de l’Església de l’Argilaga.

amb el títol de “Sons a Jujol”. L’obra, presentada
pel mateix Codina, és una composició contemporània que ens ofereix un recorregut complet per
la intensa vida de l’arquitecte tarragoní. Ens van
acompanyar els amics de l’Associació Artesans de
Gràcia, engrescats enguany en la celebració del
130è aniversari del naixement de Jujol, un “artesà”
més de la vila de Gràcia.

Cal portar esmorzar i calçat còmode.
Preu de la inscripció: 5 euros (amb obsequis).
Preu de la inscripció i dinar: 15 euros.
Inscripcions: fins el dia 1 de juliol, a l’Ajuntament.
El dinar es farà a l’Argilaga.

La jornada va ser oberta i clausurada pels alcaldes
de Vistabella i la Secuita, respectivament, i en tot
moment es va tenir un record especial per a dues
persones molt estimades pel poble: mossèn Marià, el qual fa poc ha deixat de ser el titular de la
parròquia, i Dolores Solanes, que havia dedicat
bona part de la seva vida al temple i a la seva difusió, i que ens va deixar malauradament aquest
hivern. L’acte va comptar també amb la presència
de Josep Maria Jujol, fill, i la resta de familiars de
l’arquitecte tarragoní, als quals, des d’aquestes pàgines, volem agrair la seva col·laboració.
La jornada es va poder seguir en diferents punts
del planeta ja que fou retransmesa a través de les
ones dels radioafeccionats.

11

la ruta dels quatre pobles

les Gunyoles
Tornant a Vistabella, cal recordar la celebració
multitudinària que es va dur a terme el diumenge
9 de maig en motiu de la benedicció de la nova
campana de l’església. Feia molts anys que les
campanes de Vistabella estaven callades. Una
esquerda a la campana major i un mecanisme inefectiu per fer-les funcionar havien causat el seu
silenci. Hom recorda encara l’episodi en què un
llamp va entrar a l’interior del temple i en plena
cerimònia a través del cable metàl·lic que feia repicar la campana. Era l’any 1972.
D’això ja en fa gairebé 40 anys! El poble feia
temps que reclamava poder tenir una campana
nova i finalment, gràcies a l’esforç de la junta parroquial i de mossèn Marià, ho ha aconseguit. L’acte fou molt emotiu i va comptar amb la presència
del vicari general de l’arquebisbat i de l’alcalde
i regidors de l’ajuntament de la Secuita. Un cop
finalitzada la cerimònia, tots els veïns es van fer
partíceps de la festa en acostar-se per fer vibrar
la nova campana i escoltar-ne per primer cop el
seu so abans de ser col·locada a la seva nova
posició, en substitució de l’actual que es troba en
mal estat. La primera setmana de juny, una grua
de gran tonatge va col·locar la campana a la part
més alta del campanar. Un mecanisme electrònic
la farà repicar perquè les seves notes ressonin
novament al poble, un altre “so de Jujol”...

l'Argilaga

Vistabella

la Secuita
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El grup de teatre
Cicuta commemora
el dia de la dona
treballadora

El passat dia 7 de març vam commemorar el dia de la dona treballadora del poble. El grup de teatre ja fa uns quants anys que
col·labora amb aquesta festa i n’organitza un acte al·lusiu a la
sala del casal de la Secuita. Enguany vam llegir un text de l’escriptor colombià Santiago Gamboa i vam passar un reportatge
que recordava l’educació de la dona al segle passat i que feia
referència al “servicio social”, que estava sota “los mandos de
la Sección Femenina” i a les normes generals que havia de seguir la dona per ser bona mare i bona esposa, acatant sempre
les ordres del marit amb submissió. Qui més qui menys d’entre
el públic, bàsicament femení, s’hi va poder sentir identificat en
alguns dels aspectes que s’hi tractaven. Les noies més joves ho
van trobar tan excessiu com si els estiguessin parlant de fets i
anècdotes d’un altre planeta.
Per acabar, vam representar una farsa molt divertida de Santiago Rusiñol, Dol d’alivio, que parla de l’observança del dol de les
vídues que havia de ser estrictíssim, d’un negre rigorós, amb
“manto” inclòs. Passat el primer any de la mort del marit, el dol
podia “alleujar-se” introduint el gris o el blanc i negre en la vestimenta i es podia utilitzar barret, sempre amb la “pena” que era un
vel fi que cobria el rostre. L’escena de l’obra es desenvolupa al
saló d’una de les dones, vídua, ella, i copropietària amb el difunt
marit d’una empresa tèxtil. Allà es reuneixen periòdicament una
colla de vídues que fan tertúlia, tot prenent cafè i on, aquell dia,
apareix una modista que els ofereix i ensenya diferents barrets
de dol de primer any o d’alivio que elles s’emproven excitades.
La comèdia va resultar molt entretinguda, però com que hi va
haver gent que no hi va poder assistir per diverses raons, el grup
ha decidit que tornarà a representar-la, a l’estiu, a la fresca, dins
dels actes de la propera “mostra popular”.
Grup de teatre Cicuta

Restauració dels

Gegants

El passat 22 de maig, coincidint amb la inauguració de les obres de rehabilitació
de l’edifici de l’ajuntament, el Berenguer i la Peronella, els gegants de la Secuita,
van tornar a acompanyar-nos. Arran de la subvenció rebuda per part de Caixa
Tarragona en el marc de la convocatòria Tu Ajudes i amb l’ajuda econòmica per
part de l’Ajuntament, es van poder restaurar. L’objectiu de la restauració ha estat
reequilibrar-los perquè fossin més fàcils de portar i més lleugers (s’ha fet de nou
l’estructura i se n’han conservat les mans i el cap, elements identificatius, fets amb
polièster, que és un material molt més lleuger). Ara els gegants són desmuntables
per braços, cos i cavallets, més fàcils de portar i transportar.
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Open de ciclisme

a la Secuita

El diumenge 25 d’abril es va dur a terme una cursa
ciclista a la Secuita. La prova es va realitzar en un
circuit molt ràpid, en la qual els corredors havien
de realitzar un total de 5, 4 i 3 voltes amb un quilometratge de 8 km per volta. A dos quarts d’11
del matí es donava el tret de sortida. Els primers
en sortir van ser els corredors Elit, Sub-23 i Sub21. Dos minuts més tard van sortir els corredors
Màster 30, Júnior i Sènior, i dos minuts més tard
que aquests, els corredors de Màster 40, 50, 60
Cadet i Fèmines. La prova va resultar molt dura
per a tots els participants degut al ritme que es
va imposar. D’una primera part molt rodadora, on
el ritme de cursa es feia molt elevat, passaven a
una segona part molt més divertida, tècnica i dura
que feia que es marquessin les distàncies. Per el
que fa a les classificacions en categoria Elit, els

clars dominadors han estat els germans Martorell i
en Jordi Carnicer. Al final s’ha endut la victòria en
Jordi Martorell, seguit d’en Jordi Carnicer, disputant-se a l’esprint. El petit dels Martorell, Enric, ha
entrat tercer a pocs segons i d’aquesta manera es
consolida al capdavant del campionat. En la categoria Sub-23 ha guanyat Ivan Romero.
Pel que fa al grup de 4 voltes, el guanyador ha
estat en Carles Juncosa, que va imposar un ritme
que només ha va poder seguir en Juan José Marrasé (líder de la categoria), fins que un problema
tècnic el va deixar fora de combat. En segona posició va entrar en Jordi Garrido seguit d’en Cristian
Vázquez. Pel que fa a la resta de categories, el
guanyador Sènior fou en Fco. José Zarzoso, seguit
d’en Jordi Amaré i d’en Jordi Lleixà. En categoria
Júnior el guanyador va ser en Roger Fortuny. Cal

Conferència
a la Secuita

El vespre del dia 9 de març, al Casal de la Secuita, la Sra. Carme Casas va pronunciar
la conferència “Dones i república”. Casas, de 89 anys, va fer un recorregut per la seva
experiència vital, des que la guerra va dinamitar els seus plans fins a la mort de Franco, quan, per fi, diu que va poder respirar tranquil·la. Va haver de marxar exiliada a
França l’any 1939 i en va tornar el 1943 amb la intenció d’organitzar un moviment que,
amb l’ajuda de les grans potències, pretenia acabar amb el franquisme. Però aquesta
ajuda no va arribar mai. Carme Casas ha estat una fèrria divulgadora de la història
oblidada de les dones que van ser al front i a la rereguarda fent funcionar escoles,
tallers i hospitals. La seva voluntat és que la història real no es perdi i que els fets que
van protagonitzar les dones no quedin soterrats en el cruel silenci de l’oblit.

Nou vehicle polivalent
El juliol de 2009 es va obrir la convocatòria que
atorgava subvencions a municipis amb una població de fins a 5000 habitants per adquirir un
vehicle polivalent i multifuncional per realitzar
tasques i serveis municipals. El desembre passat una resolució de la Conselleria de Governació i Administracions Públiques ens atorgava 48000 € per adquirir un vehicle polivalent,
import que representa el 80% del cost total del
vehicle. En la sessió plenària del mes de de-

sembre s’acorda acceptar la subvenció i, a més,
adquirir una grua amb cistella per complementar
les tasques que amb el nou vehicle es poden dur
a terme (guarniments de Nadal i altres festes,
canvis en l’enllumenat públic, etc.). Atesa l’extensió del terme i de les realitats dels diferents
nuclis poblacionals, la incorporació d’aquest vehicle al parc mòbil municipal és, sens dubte, una
gran millora per al municipi.

dir que aquest grup ha estat el més nombrós, amb
32 participants entre Màster 30, Sèniors i Júniors.
Quant al grup de 3 voltes, el clar dominador va ser
en Francesc Artero i guanyador de Màster 40. En
segona posició va entrar en Jordi Monclús, guanyador per la seva part de Veterà 50. En Cadet
va guanyar Esteve Mestre i en Fèmina, Brita Henseler.
Aquesta és la primera vegada que el Club Ciclista
Secuitenc organitza una cursa puntuable per a un
campionat. Els membres del club estem molt contents, ja que comencem a deixar empremta al món
de la btt a la província de Tarragona.

Club Ciclista Secuitenc
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S’acosta la festa major. Com eren abans?
Les festes majors d’abans eren millors que les d’ara,
eren festes que s’esperaven. La festa major d’hivern,
amb ofici, amb músics a l’església i tot, algun any.
Concert a la sala del cafè, ple de gent, sempre
teníem músics bons. Era una festa molt maca. A
l’estiu, també fèiem ball. Les festes duraven dos
dies: el dia de patró i l’endemà. Els músics anaven a
menjar i dormir a les cases on hi havia jovent.

Entrevista a

Ramona
Gavaldà Giné
Entrevistem la Ramona Gavaldà, la dona més gran del municipi. Té
95 anys i conserva una bona memòria, fet que ens permet mantenir
una llarga i entretinguda conversa amb ella. A l’hivern gairebé no surt
al carrer, però a l’estiu li agrada prendre la fresca al brancal de casa
seva mentre veu passar la gent.
Ramona, a què s’ha dedicat al llarg de la seva
vida?
A casa hem sigut pagesos tota la vida. Els meus
avis, el meu pare, el meu home i també el meu fill.
Ara és un ofici que és perd, la gent jove s’estima
més altres oficis, perquè aquest és molt sacrificat, i
no el recolzen gens.
Com veu la Secuita i com l’ha vista?
La veig molt canviada, en tot, abans érem molt diferents, no sortíem, sempre érem a casa. Esperàvem
els dies de la festa major, cuidàvem els carrers, els
escombràvem, els regàvem. Ens estimàvem el poble. Ara tothom és fora de casa sempre, tothom
treballa fora i només vénen a dormir. Potser no es
cuida tant el poble, la gent s’ha tornat més deixada,
no es valoren les coses de tots.
Què feien de joves?
Anàvem a “costura” fins als catorze anys. Teníem
una mestra que es deia Carmen Ordí, donya Carmen, si no recordo malament. Sempre vaig tenir la
mateixa mestra. Ella ens ensenyava de tot: a llegir,

a escriure, gramàtica, aritmètica, a fer “labors”... Al
matí fèiem les lletres i a la tarda ens dedicàvem a
cosir. Vam aprendre molt. Tot el que sé ho vaig
aprendre d’ella.
L’escola i la tasca docent han canviat?
L’ensenyament ha canviat molt. Abans anàvem
els nois separats de les noies i ara van tots junts.
Abans hi havia l’escola dels nens i la de les nenes,
aquí a la Secuita, als baixos de l’Ajuntament, encara avui podem veure les dues portes que eren
les dues escoles diferenciades. A més, abans ens
ensenyaven “urbanidad”, és a dir, els bons modals,
el saber estar, a comportar-se... I ara tot això no
s’ensenya. Per exemple, quan venia el fuster, que
es deia Manel, a arreglar alguna cosa que s’havia
fet malbé, quan entrava a classe, totes ens posàvem dretes i ell es treia la gorra i estàvem així fins
que la senyora mestra ens deia que podíem seure i
ell es podia posar la gorra de nou. Ens preguntaven
sempre la lliçó, cada dia, i si no la sabies, et castigaven de cara a la paret. Ara als nens no se’ls pot
castigar ni fer res, i potser fa falta.
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“A casa hem sigut

pagesos tota la vida”

I de la guerra, què ens pot dir?
Va esclatar quan tenia 21 anys; és una guerra que
encara no entenc, perquè ens va separar a tots. A
la Secuita va passar bastant de llarg, molts joves
van anar al front, alguns ja no van tornar. Al mas de
Mercader tiraven bombes, perquè hi havia militars,
i nosaltres sentíem com petaven. Havíem de posar
matalassos darrera de les finestres perquè no es
trenquessin els vidres. El meu home i els seus dos
germans van marxar tots tres, però van tornar. Jo
i les meves germanes no ens vam moure de casa
i vam continuar la rutina com vam poder. Anàvem
a la vinya, fèiem les tasques del camp... fèiem el
que podíem.

“Abans hi havia l’escola
dels nens i la de les
nenes als baixos de
l’Ajuntament, encara
avui podem veure les
dues portes que eren
les dues escoles ”

Abans ens deia que sempre ha estat pagesa.
Devia viure la creació de la cooperativa.
Aquí al poble, la majoria eren pagesos i es va dir
de fer una cooperativa, per poder unir esforços. Al
principi només van ser els pagesos més pobres,
és a dir, aquells que tenien poques terres i necessitaven ajuntar-se per poder tirar endavant. Després, com que van veure que anava bé, la resta de
propietaris s’hi van anar afegint. El primer any de
funcionament, la bàscula encara no estava acabada i vam haver d’anar a pesar a la Vid. Tampoc hi
havia la teulada acabada, només estaven a cobert
les premses, i a les nits els pagesos anaven a fer
torns per vigilar.
Sabem que va regentar el telèfon públic de la
Secuita, la centraleta de telèfons.
I tant! Quins records! Abans el telèfon públic estava
situat a l’Ajuntament, però la persona que se n’encarregava ho va deixar perquè va marxar del poble
i llavors ho vaig agafar. Jo era la telefonista i teníem
la centraleta a l’entrada de casa. Sessió contínua,
sempre havies d’estar pendent, et podien trucar a
qualsevol hora, i havies d’estar disponible, és clar.
Hi havia un locutori a l’entrada, la gent es posava
dins i tenia la conversa per telèfon. Després ja van
posar telèfons per les cases i quan em vaig jubilar
va desaparèixer el telèfon públic de la Secuita.

Ara tenim al poble botigues per poder anar a
comprar i mitjans de transport per poder anar on
vulguem. I abans?
Mira, al poble hi havia botigues: ca l’Alfonso, on venien de tot: ells anaven a mercat a Valls els dimecres i els dissabtes i portaven gènere al poble. Si et
feien falta unes espardenyes, els les encarregaves i
t’ho duien. El forn, els mateixos amos que hi ha ara,
i una carnisseria. De tant en tant passava un senyor
de Vilallonga amb un carro que venia roba; i un senyor d’Ardenya que passava a recollir pells de conill i a canvi et donava fils per cosir, vetes, agulles...
Quan havíem d’anar a mercat, teníem tirada a anar
a Valls, hi anàvem a peu, els dimecres, que és el dia
de mercat. Preníem farina de casa i ens donaven
pasta de sopa. També compràvem planter per fer
verdura a casa. I si ens havíem de fer un vestit, agafàvem el tren i cap a Reus. Reus és molt comercial,
ara i abans. Ara tothom va de pressa, fins i tot els
trens. Abans anar a Barcelona amb tren tardaves
més de tres hores, amb un tren de carbó; i ara, amb
mitja hora hi ets. Ha canviat molt tot.
La Secuita ha crescut molt i també els seus ser·
veis.
Quan era jove, la Secuita només era el que ara es
considera el nucli antic. Tota la resta ja es veu que és
nou. Jo no conec gairebé ningú dels que han vingut
a viure ara, vénen a dormir, perquè estan a prop de
Tarragona i tenen la casa aquí. Això ha portat coses bones, també, com les escoles noves, que són
grans i maques. En religió, s’ha anat a menys, ara la
gent no té temps, fa massa coses i no hi poden anar.
Hem tingut molts rectors: un rector que es deia Mn.
Marcel·lí, d’un poble a la vora de Prades, un altre que
es deia Mn. Pere, de Vallmoll. Abans estaven instal·
lats al poble, a l’abadia, però ara ja fa més de 25 anys
que no viuen aquí. Ara la religió ha quedat només
per a les festes assenyalades, la festa major, Nadal,
setmana santa, els batejos, les comunions i els casaments, a banda dels “enterros”, naturalment.
Finalment, què ens pot dir del paisatge. Ha can·
viat?
Ui, i tant! Abans tots els camps estaven conreats i ara
no, i abans no hi havia la refineria! Encara me’n recordo de quan la van fer, va transformar el paisatge.
Abans hi havia avellaners i ara hi ha ensumanies. Tinc
fotos on no hi apareix i quan les ensenyo a les nétes,
no s’ho creuen, perquè elles sempre l’han vista.

Juliol · Agost · Setembre · 2010

16

plens municipals

Plens Municipals
Sessió plenària ordinària núm. 18, de 15-03-2010
Dació de comptes
S’informa, entre altres, de les adjudicacions definitives de les
obres de substitució de la xarxa d’aigua (2a fase), de l’asfaltat
de Vistabella i l’Argilaga i de la rehabilitació del casal de les
Gunyoles; a més del crèdit i de les subvencions sol·licitades
al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Diputació per import
de 80.000 €.
Nova imatge corporativa
S’aprova la nova imatge corporativa com a element de suport,
identificació i comunicació amb l’entorn, com a garantia de
projecció d’una imatge unitària i identificable amb la realitat
municipal, i s’estableix com a data límit per a l’aplicació integral de la nova imatge en totes les relacions institucionals i comercials el mes de maig 2010, coincidint amb la inauguració
de la seu de l’ajuntament rehabilitat.
Declaració de monument històric de l’església del Sagrat
Cor de Vistabella
S’acorda en tràmit d’informació pública de l’expedient comunicar a la Generalitat (Departament de Cultura) la voluntat de
l’Ajuntament de recolzar la declaració de Bé Cultural d’Interès
Nacional l’església del Sagrat Cor de Vistabella, en la categoria de monument històric.
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8a Trobada de corals

d’educació infantil i primària

El dissabte 15 de maig de 2010 els alumnes de 4t de
l’Escola Guillem de Claramunt van participar en la 8a
Trobada de corals d’educació infantil i primària, que
es va dur a terme al teatre del Complex Educatiu de
Tarragona, on van participar un total de disset escoles.
Els nostres alumnes van interpretar dues cançons en
solitari, “Les Bananes” i “Siyahamba”, i una conjuntament amb la resta de corals participants.

Verificació del text refós SAUI Gunyoles
S’aprova verificar el text refós del pla parcial urbanístic industrial SAUI. 2 Les Gunyoles i trametre a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona, en compliment de l’acord adoptat
a 30-1-2008.
Acceptació de cessions urbanístiques
S’acorda acceptar les cessions urbanístiques de caràcter
d’obligatori i gratuït previst en el planejament urbanístic vigent.

Agenda d’activitats del 3r trimestre
26 d’abril. Xerrada pares: “Situacions de risc per
•
a joves i Internet segura” a càrrec dels Mossos
d’Esquadra.
29 d’abril. Xerrada alumnes P5 i cicle inicial: “El
•
Cos dels Mossos d’Esquadra”. Els alumnes de
P3 i P4 van poder veure i pujar a dos vehicles
dels Mossos.
15 de maig. Trobada de corals.
•
26 de maig. Excursió dels alumnes de cicle mitjà
•
i superior al Palau de la Generalitat i a l’IMAX.
28 de maig. Xerrada als alumnes de cicle mitjà i
•
cicle superior: “Situacions de risc per a joves i Internet segura” a càrrec dels Mossos d’Esquadra.
22 de juny. Fi de curs. Activitats diverses a l’es•
cola.

Convenis de col·laboració
S’acorda subscriure els convenis de col•laboració amb, per
una banda, la Generalitat: adhesió al conveni marc dels programes de rehabilitació, i, per l’altra, amb el Consell Comarcal
del Tarragonès: conveni d’immigració: retorn voluntari i annex
IV, conveni Tarragonès més net (modificació), i conveni Serveis bàsics d’atenció social primària (pròrroga).

Sessió plenària extraordinària núm. 19, de 22-05-2010
Moció de la inauguració de les obres d’arranjament de la
Casa de la Vila
Per unanimitat s’aprova la moció de la inauguració de les obres
d’arranjament de la Casa de la Vila, que en la part dispositiva
acorda fer un reconeixement públic d’agraïment als veïns, alcaldes i regidors i a la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Tarragona per la contribució al progrés del municipi.

Juliol · Agost · Setembre · 2010

Escola Guillem de Claramunt

Puntes de coixí

a la Secuita

Els boixets, o punta de coixí, són una tècnica
manual i tradicional que consisteix a teixir peces
delicades com tapets, mocadors, ventalls, estovalles... El material usat per aquest tipus d’art
és un coixí de qualsevol forma (cilíndric, rodó...),
fils, agulles per seguir el patró i els boixets, tradicionalment de fusta de boix (d’aquí en deriva la
paraula). Les puntes de coixí són un treball artesanal de fil, delicat i de gran bellesa, fruit d’entrecreuats i moviments fàcils. És una de les poques
artesanies que ha resistit la mecanització i les
produccions industrialitzades. Les puntes de coixí tenen una gran tradició a Catalunya, especialment a Arenys de Mar, Arenys de Munt i l’Arboç..

Als Països Catalans, els boixets encara són molt
populars.
A la Secuita hi ha un grup de dones que es reuneixen tots els dimarts a la tarda per fer aquesta
activitat. A partir del proper curs també es farà
punt de creu, brodat, costura, calat...
Si us agrada tot això o bé teniu curiositat per saber com es fan les puntes de coixí, us animo a
apuntar-vos-hi. La professora es diu Neus i el seu
telèfon és el 977 61 06 51. Si voleu fer-li alguna
consulta, podeu trucar-la. Animeu-vos!

Tere Morelló
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Agenda
Dia 2 de juliol
Presentació de la Ruta dels Quatre
Pobles:
A les 19.30 h, a l’Ajuntament.

Dia 18 de juliol
Infantil a les Gunyoles:
A la plaça Major, a les 18 h., amb la companyia
Sidral i l’espectacle Quin Sidral!

Dia 18 de juliol
Deixalleria mòbil:

Per recórrer la Ruta dels Quatre Pobles i dinar

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

popular a l’Argilaga.

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

Dia 20 de juliol
Anem a caminar:
Sortida de la plaça de l’Església, a l’Argilaga, a
les 19 h.

Del 12 al 15 d’agost
Festa Major a la Secuita.
Dia 12 d’agost
Cinema a la fresca a la Secuita:
Projecció de la pel·lícula El Codi da Vinci. A les
22 h, al parc Miret.

Dia 17 d’agost
Anem a caminar:
Sortida de Vilabella, davant del Casal.

Del 20 al 24 d’agost
Festa Major a Vistabella

Horaris d’autobusos

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 			
Cooperativa Agrícola l’Argilaga			

Sortida de la plaça de la Font, a la Secuita, a les 19 h

A càrrec del grup Ciència Divertida. A les 19 h, a
la plaça de l’Església de la Secuita.

A la plaça del Dr. Gaspà, a les 18 h, amb el grup
Sidral i l’espectacle Taller de circ.

Dia 8 de juliol
Taller de ciència adreçat a infants i
joves: “Coneix els teus sentits”:

Dia 27 de juliol
Anem a caminar:

Dia 22 d’agost
Infantil Vistabella:

A càrrec del grup Ciència Divertida, A les 19 h, a la
plaça de l’Església de l’Argilaga.

Sortida de les Gunyoles, davant del cementiri
dels Garidells, a les 19 h.

A la plaça del Poble, a les 18 h, amb el grup
Alaiguateatre i l’espectacle Màgic és el món.

Dia 9 de juliol
Cinema a la fresca a la Secuita:

Dia 29 de juliol
Taller de ciència adreçat a infants
i joves: “20.000 llegües de lectura
divertida”:

Dia 22 d’agost
Deixalleria mòbil:

Dia 13 de juliol: Vistabella, a la plaça Del Dr. Gaspà.

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

Dia 27 de juliol: les Gunyoles, cementiri dels Garidells.

A càrrec del grup Ciència Divertida. A les 19 h, a
la plaça del Dr. Gaspà de Vistabella.

Dia 23 d’agost
Cinema a la fresca a Vistabella:

Dia 10 de juliol
Mostra popular a la Secuita.
Dia 11 de juliol
Infantil a l’Argilaga:
A la plaça de l’Església, a les 19 h., amb el Mag
Gonzalo Rodríguez i l’espectacle Màgiques il·lusions.

Dia 13 de juliol
Anem a caminar:
Sortida de la plaça del Dr. Gaspà, a Vistabella, a les
19 h.

Del 15 al 18 de juliol
Festa Major a les Gunyoles.

Dia 3 d’agost
Recollida d’andròmines:
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament per dir on
es deixaran les andròmines.

Dia 3 d’agost
Anem a caminar:
Sortida dels Pallaresos, davant de l’Ajuntament.

Del 5 al 8 d’agost
Festa Major a l’Argilaga.

Projecció de la pel·lícula Ice Age 3. A les 22 h, a
la plaça del Poble.

Dia 24 d’agost
Caminada nocturna:
Sortida de la plaça Major, a les Gunyoles, a les
19 h

Dia 5 d’agost
Cinema a la fresca a l’Argilaga:

Dia 19 setembre
Deixalleria mòbil:

Dia 15 de juliol
Taller de ciència adreçat a infants i
joves: “Jo vull ser bomber@”

Projecció de la pel·lícula Arthur i la venjança d’en
Maltazard. A les 22.30 h, a la plaça de l’Església.

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

A càrrec del grup Ciència Divertida. A les 19 h, a la
plaça Major de les Gunyoles.

Dia 10 d’agost
Anem a caminar:

Dia 15 de juliol
Cinema a la fresca a les Gunyoles.
Projecció de la pel·lícula Viatge al centre de la Terra.
A les 22.30 h, a la plaça Major.

Sortida de la plaça de la Font, a la Secuita, a les
19 h.

Al parc Miret, a les 12 h, amb el grup Rovell d’ou.
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Dia 20 de juliol: l’Argilaga, a la plaça de l’Església.
Dia 3 d’agost: els Pallaresos, davant de l’Ajuntament.
Dia 10 d’agost: la Secuita, a la plaça de la Font.
Dia 17 d’agost: Vilabella, davant del Casal.

Dissabtes feiners (tot l’any)
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

Dia 24 d’agost: les Gunyoles, a la plaça Major (caminada nocturna).
Diumenges i festius (tot l’any)

Horari de la consulta mèdica i d’infermeria
Dra. Millán
Dilluns
La Secuita

Dimarts

8.30 - 13.30 15.30 - 18

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30 - 13.30

8.30 - 11.30

8.30 - 12.20

12.30-13.30

Vistabella
11.30 - 13.30

L’Argilaga

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30 -10.30

8.30 - 12

11 - 13

11 - 13

8.30 - 12

8.30 - 10.30

Vistabella
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

De dilluns a divendres, feiners

Dilluns

Sra. Massó
La Secuita

L’Argilaga

12.30-13.30

Les Gunyoles

Les Gunyoles

Dia 14 d’agost
Infantil i festa de l’escuma a la Secuita:

L’Argilaga

Dia 6 de juliol: la Secuita, a la plaça de la Font.

Dia 7 de setembre
Recollida d’andròmines:
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament per dir on
es deixaran les andròmines.

De dilluns a divendres feiners (mesos de juliol i agost)

Com els darrers estius, amb l’arribada del bon temps comencen les caminades.
Enguany, el programa Anem a caminar s’estrena amb la presentació de la Ruta
dels Quatre Pobles, el divendres 2 de juliol, a dos quarts de vuit del vespre, a l’Ajuntament. El diumenge 4 es farà un recorregut per conèixer la ruta que uneix els nuclis
de població del nostre municipi; el punt de trobada és a la plaça de l’Església de
l’Argilaga, a dos quarts de nou del matí. Quan acabem, ho celebrarem tots plegats
amb un dinar popular, també a l’Argilaga.
Igual que l’any passat, cada dimarts es durà a terme una caminada, amb sortida
prevista a les set de la tarda de les places dels pobles del municipi. S’incorporen, de
nou enguany, les sortides que es fan a fora del terme municipal, concretament als
Pallaresos i a Vilabella. A continuació teniu detallades les rutes previstes:

Dia 21 d’agost
Infantil Vistabella:

Projecció de la pel·lícula Shreck tercer. A les 22 h, a
la plaça de l’Església.

Els horaris d’autobusos corresponen als mesos d’estiu (juliol i agost) en dies
feiners. A partir del mes de setembre, els horaris tornaran a ser els que podíeu
trobar a l’anterior entrega de Quatre. L’horari dels dissabtes i els dies festius no
es modifica i segueix com està establert.

Caminades d’estiu

Dia 22 de juliol
Taller de ciència adreçat a infants i
joves: “Jo vull ser pilot”:

Dia 6 de juliol
Anem a caminar:
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Telèfons d’interès

Dia 4 de juliol
Caminada popular:

Dia 6 de juliol
Recollida d’andròmines:
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8.30 - 10.30

L’Argilaga

09:30

La Secuita

09:34

Reus

10:12

Reus
La Secuita
L’Argilaga

19:12

La Secuita 10.23 14.25
Reus

11.27 15.27

18:30

Reus

9.30

19:08

La Secuita

10.23 14.25

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.

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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La junta de l’església del

Sagrat Cor

de Vistabella

El passat 9 de maig a Vistabella hem celebrat la benedicció de la nova campana, que tornarà a sonar d’aquí a ben poc, amb la
col·laboració del vicari general de l’Arquebisbat de Tarragona, Mn. Fortuny, la presència de les autoritats, de la comunitat de
Vistabella i, sobretot, la inestimable ajuda de Mn. Adam, que des del primer moment ha encoratjat a celebrar aquesta festa de
la benedicció, un pas més per recuperar la màxima esplendor d’aquesta Església, una construcció singular d’una bellesa exu·
berant i sobretot un lloc de culte.
La benedicció de les campanes es va emmarcar en el context
que el mateix Jujol va descriure quan va veure finalitzada l’obra
de la Primera Església de Vistabella :
“En un gai paratge d’una terra on es cull molt de vi, i no gaire
lluny de mar, ha florit una església parroquial, en un caseriu
que no n’havia tingut mai. Aquesta nova nau durà per Patró el
Cor Sacratíssim de Jesús.
Amb quina senzillesa commovedora fou beneïda la primera pedra. El Sr. Rector, revestit i assistit de les més indispensables
persones, baix la capa del sol i enmig de l’absoluta quietud dels
camps, amb el ritual a la mà i el salpasser a l’altra, demanava
la benedicció de Déu per aquell rústic castellet de pedra que
naixia a Vistabella.
Damunt la volta més alta, entre els quatre pilars se sosté el
campanar, per damunt dels garrofers i dels paratges on no es
sospitava Vistabella, ara es veu blanquejar l’agulla de l’església
nova del Sagrat Cor de Jesús davant la blavor del cel del camp,
el més blau i hermós de Catalunya.
Diuen els profetes que fer esglésies es cosa d’àngels: quan contents han de quedar segons això, els bons veïns de Vistabella
d’haver-ne construït una (...)”
Només queda agrair la feina feta, les col·laboracions i, sobretot,
sempre felicitar per l’actitud, per la il·lusió; que la mateixa empenta, decisió i estimació que fa anys va encoratjar els nostres
avantpassats i veïns a fer realitat la construcció d’aquesta església la continuem tenint per conservar-la.

