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El Nadal és una de les èpoques més desitjades de l’any. 
Tothom espera impacientment aquestes festes menjant-se 
cada dia una xocolatina del calendari d’advent, decorant 
el pessebre o acabant els treballs finals d’un llarg any. En 
aquest temps, els carrers plens de llums veuen passar les 
persones ben tapades amb bufandes de llana. Els més pe-
tits fan punta als llapis, per tal d’escriure la carta als Reis i els 
tions es preparen per rebre cops.

Els regals són un dels atractius més grans d’aquestes festes 
nadalenques. Tothom vol tenir un detall amb les persones 
que estima durant aquests dies. Els paquets embolicats amb 
papers de colors i llaços omplen les cases. Però cal tenir en 
compte que després d’haver embolcallat els regals, aquests 
papers també acaben omplint els contenidors més propers 
a les cases. Els plàstics i capses de cartró que dissimulen la 
forma dels paquets, també tenen el mateix destí. 

Per aquest motiu és necessari un grau de compromís per 
part de cadascú en la gestió de residus a les festes. Cal que 
tothom prengui consciència de la importància de reciclar i 
reutilitzar en aquestes dates, on les brosses i els contenidors 
van més plens que mai. A més a més, cal que es respectin 
els horaris de recollida i abocament de residus, per tal que 
no s’acumulin als carrers dels nostres pobles.

Nadal és també un temps de retrobament i calidesa. Les fa-
mílies es reuneixen per passar juntes les festes un any més. 
Les taules s’omplen de rostres coneguts vinguts d’arreu 
que, rient i explicant les darreres novetats de l’any, gau-
deixen de la sopa de galets. Les carreteres glaçades, doncs, 
s’emplenen de vehicles que van a visitar als seus familiars 
i amics; conseqüentment, augmenta el risc d’accidents de 
trànsit. Raó per la qual és necessari que la conducció res-
ponsable que es demana al llarg de l’any no descansi durant 
les festes. Un bon Nadal és cosa de tots.

Només em queda desitjar-vos unes bones festes, i que gau-
diu d’aquests dies d’alegria, neules i torrons. 

Eudald Roca Gràcia
Alcalde
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Connectats a la Secuita 
         www.lasecuita.cat
Amb el desig de millorar la comunicació amb els 
nostres veïns i veïnes, i continuant amb l’empenta 
que vam iniciar tant amb la nova imatge corpora-
tiva de l’Ajuntament com amb aquesta revista, do-
nem un nou pas i obrim el nou web institucional. 
La comunicació és, actualment, un dels béns més 
importants; de fet, els sociòlegs situen l’actual era 
com la de la societat de la informació. Estem con-
nectats contínuament a què passa arreu.
 
Per tant, creiem imprescindible disposar d’una eina 
de consulta a l’abast de tothom. El nou model web 
de la Secuita és molt més senzill i intuïtiu quant a 
funcionament que l’anterior, per facilitar-ne l’accés 
i evitar que ningú es quedi al marge de la seva 
utilització. Així doncs, ha de permetre de mane-

ra òptima la relació entre els veïns per tal que se 
sentin més a prop que mai els uns dels altres. El 
nou web ha d’esdevenir un punt de comunicació 
clau i comú. 

El paper d’aquest web és el d’informar. Els quatre 
nuclis de població de la Secuita estaran connectats 
entre si les 24 hores del dia a través del ciberespai. 
El web permetrà una comunicació més fluida entre 
les poblacions i un gran traspàs d’informació.

La institució és l’eix fonamental del web. Gràcies 
a ell es podran consultar els plens realitzats i 
l’organigrama polític, fent més pròxim el panorama 
polític dels municipis. A més a més, també dispo-
sarà d’un organigrama de serveis. 

No obstant, no és únicament una eina de comuni-
cació interna. Aquest nou lloc permetrà que un petit 
ajuntament com el de la Secuita es projecti enfora, 
i es doni a conèixer històricament, social i cultu-
ral. A causa d’aquest fet, també tindrà una plana 
informativa relacionada amb serveis d’hoteleria i 
turisme, per motivar la gent de fora a venir a visitar 
el municipi i a gaudir de les seves tradicions.

Com ja s’ha dit, la comunicació és fonamental i In-
ternet és una eina bàsica en aquest aspecte. Els 
potencials d’aquesta tecnologia són molt grans i 
per això, la Secuita i els seus voltants no es poden 
quedar al marge d’utilitzar-la i d’aprofitar els avan-
tatges que proporciona. No seria convenient que-
dar-se enrere, en aquest sentit. És imprescindible 
que tots els pobles veïns estiguin connectats a la 
xarxa a través d’un web de disseny i qualitat. Es-
perem de bon grat que us faci servei i que aquesta 
nova eina compleixi les necessitats de tothom.

El nou web disposa d’una pàgina on s’aniran 
penjant i actualitzant les notícies destacades 
que succeeixin a Vistabella, Les Gunyoles, 
l’Argilaga i la Secuita; i al municipi en general; 
amb la finalitat que els veïns puguin assaben-
tar-se dels fets que els envolten. El web també 
disposa d’un apartat on s’indiquen les activi-
tats que es realitzaran als pobles i, d’aquesta 
forma, facilitar la participació en aquestes.

Administració de l’Ajuntament

Què hi pots trobar?
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Ernest Maragall, conseller d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya, va visitar les obres d’ampliació 
de l’Escola Guillem de Claramunt de la Secuita el 
passat 6 de novembre al matí. En arribar al poble 
fou rebut per l’alcalde, els regidors, Vicenç Villena, 
director dels Serveis Territorials del Departament 
d’Educació a Tarragona, la directora del CEIP i re-
presentants de l’AMPA, entre d’altres. En primer 
lloc, acompanyat per la directora, Elisenda Sans, 
va recórrer les actuals instal·lacions del centre. Tot 
seguit va visitar les obres en execució, seguint les 
explicacions de la direcció tècnica de l’obra i dels 
representants de l’empresa constructora. Final-
ment es va dirigir cap a l’Ajuntament, on va signar 
el llibre d’honor del municipi.

El conseller Ernest Maragall 
visita les obres d’ampliació             

Conveni de renovació del servei 
de recollida de roba usada
Fa un any es va signar un conveni amb la Di-
putació de Tarragona i la Fundació Formació i 
Treball  per implantar a la Secuita un conteni-
dor de color taronja per recollir roba usada que, 
la majoria de vegades, es llançava de forma 
inadequada a les escombraries. L’objectiu que 
es persegueix és promoure la inserció socio-
laboral mitjançant la reutilització i el reciclatge 
del residu tèxtil, assegurant la sostenibilitat 
mediambiental, econòmica i ètica en tots els 
punts del sistema (recollida de la roba, tracta-
ment i venda) i la generació de llocs de treball 
d’inserció. Tot seguit podeu observar les xifres 
de recollida de roba usada, fet que ha motivat 
l’Ajuntament per decidir-se a renovar el conve-
ni, que té un cost de 150 € per tona de roba 
més l’IPC corresponent.

Mes Kg recollits

Novembre 2008 353

Desembre 2008 109

Gener 2009 125

Febrer 2009 101,1

Març 2009 137,1

Abril 2009 143

Maig 2009 332

Juny 2009 306

Total recollit 1.606,6

Les dades de recollida dels darrers mesos són:

L’Ajuntament de la Secuita, davant la situació de 
crisi i l’augment de la taxa d’atur i amb la volun-
tat de crear llocs de treball al nostre municipi, ha 
obert una borsa de treball per fomentar que les 
empreses que licitin obra pública als nostres po-
bles puguin contractar, preferentment, persones 
empadronades al municipi. Des del mes de març 
fins a finals d’octubre s’han inscrit 51 persones 
a la borsa de treball i d’aquestes, 23 han treba-
llat, estan treballant o treballaran en les obres 
de substitució de la xarxa d’abastament d’aigua 
del nucli antic de la Secuita (Grup Mas) i la cons-
trucció de les piscines municipals (EFERRE). 
La mesura ha tingut una bona acollida i altres 
empreses també han demanat els currículums 
per poder contractar persones del municipi. Ac-
tualment s’està negociant amb Fomento (servei 
de recollida d’escombraries) i Ghisde (servei de 
neteja de les dependències municipals) per mirar 
que aquestes empreses també contractin veïns 
dels nostres pobles. 

Borsa de treball 
per a aturats 
del municipi

de l’escola de la Secuita
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Demostració de la
     vida militar romana

El primer diumenge del mes d’octubre, la Secuita 
va ser l’escenari privilegiat de la demostració de la 
vida militar dels romans que la LEGIO VII GEMINA 
ens va oferir. A partir de les 12 del migdia, i amb un 
sol de justícia que ens va acompanyar durant tot el 
dia, el veïns del carrer Progrés i la resta de curio-
sos van poder veure com els militars envaïen per 
una estona el nostre poble i oferien una demostra-
ció de com s’organitzaven i actuaven. En acabar, 
al parc Miret, es va servir una paella popular, de la 
qual van participar unes 150 persones. Amb el preu 
del tiquet del dinar, hi havia un donatiu d’un euro 
per al projecte solidari amb el vicariat de Requena, 
al Perú, que any rere any anem fomentant.

El passat 18 de setembre el casal Jujol de 
Vistabella va acollir la conferència “Els bombar-
dejos a Tarragona i comarca durant la Guerra 
Civil (1937-1939)”, que va pronunciar el senyor 
Jordi Piqué, doctor en Història per la URV. El 
Consell Comarcal del Tarragonès ofereix als 
diversos municipis de la comarca la possibilitat 
d’acostar-nos una mica més a la nostra història, 
en aquest cas, un episodi molt cru: el dels bom-
bardejos i les conseqüències que aquests van 
tenir en el nostre territori. 

Conferència 
a Vistabella El passat 25 d’octubre vam celebrar la segona edi-

ció de la Correcuita 2009, les nostres tres hores 
de resistència amb BTT! La iniciativa de fer aques-
ta cursa la vàrem tenir fa dos anys. Mentre està-
vem asseguts en una terrassa, va sorgir la idea i 
la il·lusió no ha parat de créixer fins ara! Ja amb 
la primera edició vam acabar molt contents, però 
aquesta segona era per a nosaltres la confirmació 
que la Correcuita és una marxa imprescindible per 
a tots els aficionats al BTT de la província. I així ha 
estat. Moltes hores de feina, moltes trucades, molts 
viatges amunt i avall, molts nervis i finalment el dia 
25 d’octubre vam poder mostrar tot el que havíem 
treballat. Gairebé cent persones és van congregar 
al col·legi de la Secuita, molts amb la seva família 
per animar-los, i es van trobar amb un ambient molt 
festiu i distès. Molta gent del poble va venir a donar 
suport a la iniciativa, a animar tots els participants 
i, sobretot, a animar els ciclistes locals, que no van 
ser pocs precisament. 

Cal donar les gràcies a l’Ajuntament de la Secuita 
que ha cregut en nosaltres i ens ha donat el suport 
necessari per tirar-ho endavant. I també hem de 
donar les gràcies a tots els col·laboradors que fan 
possible que, per exemple, els participants tinguin 
una ampolla de vermut Mañe o una ampolla de vi 
de la nostra cooperativa, entre altres. Moltes gràci-
es, de veritat. Per a nosaltres és molt important que 
donin suport a una iniciativa feta per gent jove, així 
que resta donar les gràcies a: Laia, Nacho, Albert, 
Annabel, Lourdes, Àngel, Dani, Xavi… i a les nos-
tres famílies, que ajuden que tot vagi endavant.

Per últim, veient que la gent del poble té ganes 
d’anar en bicicleta, ha sortit la iniciativa de fundar 
un club ciclista, el Club Ciclista Secuitenc. Ja és una 
realitat i d’aquí poc ens veureu ben uniformats.

Salutacions a tothom i fins a l’any vinent.
Néstor i Víctor, organitzadors.

A Correcuita
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Per tercer any consecutiu, el Consell Comarcal del Tarragonès, 
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, ofereix als diversos 
municipis de la comarca la possibilitat d’impartir cursos de català 
als veïns i veïnes dels nostres pobles. Enguany el nombre d’inscrits 
ha estat inferior al dels altres anys, però tot i així s’està impartint un 
curs els dilluns i els dijous, de 6 a 8 del vespre, al CEIP Guillem de 
Claramunt, a càrrec de la professora Jordana Ferré. Els alumnes 
que superin el curs intensiu de 40 hores rebran un certificat oficial del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya conjuntament 
amb la Secretaria de la Immigració. A partir de l’any vinent està previst 
oferir nous cursos de català per als immigrants.

Cursos de català 
al municipi

Just quan els primers freds de la tardor es van començar a notar, el 
senyor Jordi Bertran, llicenciat en Filologia Catalana, ens va oferir la 
conferència “Les festes del foc al Tarragonès” al casal de l’Argilaga. 
El conferenciant va fer un repàs de les diverses festes del foc a través 
dels cicles de l’any, des de les fogueres de sant Antoni, sant Josep 
o sant Joan fins als correfocs, el tió de Nadal o els castells de foc. 
Curiosament, Jordi Bertran va parlar d’un acte tradicional únic a la 
comarca relacionat amb el foc que es conserva a la Riera de Gaià: 
la rebuda dels Reis d’Orient el dia de la vigília amb unes torxes fetes 
d’espígol i altres herbes aromàtiques que es cremen i que la tradició 
diu que serveixen perquè els Reis trobin més ràpidament el camí. 
Els veïns i les veïnes que eren a la conferència van comentar que 
anys enrere això també es feia a l’Argilaga, però que ara ja fa molt 
de temps que no es fa. El senyor Jordi Bertran va instar a recuperar 
aquesta tradició, ara que encara es conserven testimonis que podrien 
ajudar a la reintroducció d’aquest fet singular.

Conferència 
              a l’Argilaga Infantil

Gunyoles
Amb el contacontes de les Gunyoles del passat 17 d’octubre es va obrir el tercer cicle 
de tardor infantil que l’Ajuntament proposa als nuclis més petits de del nostre municipi. 
Agustí Farré va oferir-nos l’espectacle Un conte, dos contes, tres contes, en què els 
més petits dels nostres pobles van poder gaudir, entre d’altres, dels contes que explica-
ven el recorregut d’una gota d’aigua del mar molt intrèpida o bé la història d’un gegant 
molt polit. L’església de les Gunyoles va acollir aquesta sessió de contes i la vintena 
d’assistents a l’acte.

Vistabella
El casal Jujol de Vistabella, el passat 14 de novembre, va acollir el segon espectacle 
de contes del cicle de tardor. Muntsa Plana, veïna del nostre municipi, va explicar un 
bon grapat de contes als nens i nenes que van omplir la sala del casal. Contes del mar 
de nits estrellades és el títol que duia la sessió de contes, que va narrar la indecisió 
d’una nena a l’hora d’escriure la carta als Reis o bé el regal que una nena va fer a unes 
balenes i què va rebre ella a canvi, entre d’altres. Tots aquests contes van anar acom-
panyats d’un berenar per als més menuts en finalitzar l’acte. 
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A les 7 de la tarda del passat 21 de novembre, 
el casal Jujol de Vistabella va acollir les entitats 
i associacions que van voler participar de la 
trobada que anualment convoca l’Ajuntament, 
que aquest any ha arribat a la seva setena edició. 
L’ordre del dia comptava amb quatre punts, el 
primer dels quals era l’aportació de les entitats a 
les polítiques municipals de cara al proper any. 
Els altres punts a tractar eren la decisió de la 
persona o entitat que havia de rebre la insígnia 
d’or del municipi i la subvenció als projectes de 
cooperació al desenvolupament, finançats amb 
el 0,7% del pressupost anual de l’Ajuntament. 
Finalment hi va haver un torn obert de paraules en 
què les associacions i entitats van poder exposar 
les seves opinions i queixes. En finalitzar, es va 
oferir un petit refrigeri a tots els assistents.

Trobada 
d’associacions

Curs de 
    pessebrisme
La Fundació Pere Tarrés cada any imparteix cur-
sos de cultura popular subvencionats per la Diputa-
ció de Tarragona. En aquesta edició, ens van oferir 
la possibilitat d’impartir un curs d’iniciació a les tèc-
niques del pessebrisme i una quinzena de veïns i 
veïnes del nostre municipi hi han estat interessats. 
El curs l’ha impartit el professor Josep Comelles al 
casal de l’Argilaga els dies 10, 17 i 24 d’octubre, de 
les cinc a les vuit del vespre. El contingut del primer 
dissabte va ser molt teòric, però va servir per tenir 
una idea de la perspectiva, el punt d’horitzó i altres 
conceptes necessaris per poder posar en marxa el 
projecte de creació d’un pessebre. El dissabte se-
güent es va aprendre a fer pasta de guix per fer els 
muntatges: teulades, finestres, portalades, parets 
de pedra, etc. El darrer dissabte van tocar el tema 
de la pintura i les diferents tonalitats per donar pro-
funditat al paisatge. 

Reforma de les         

S’ha renovat la imatge del casal Jujol de Vistabella. 
Des de la seva rehabilitació integral completada 
l’any 2000, s’han realitzat un conjunt d’actuacions 
per tal de rentar la cara a un edifici que s’anava 
deteriorant molt ràpidament. S’ha substituït i im-
permeabilitzat el terrat de la planta superior per tal 
d’eliminar les humitats que afloren al seu interior. 
La façana principal, que és la imatge característi-
ca de les edificacions aixecades al nostre municipi 
que acolliren les primeres escoles, ha estat restau-
rada amb l’aplicació d’un estuc monocapa, previ 
sanejament de la base de maçoneria, mentre que 
la resta de façanes han estat pintades de dalt a 
baix per primer cop en la història d’aquest edifici. 
Les obres, realitzades per Construccions Josep 
Maria Solé, han ascendit a la xifra de 17.012,21 € i 
han comptat amb una subvenció de la Diputació de 
Tarragona de 7.856 €. 

façanes del casal 
        Jujol de Vistabella 



reportatge

Punt jove                      de la Secuita
El Punt Jove està situat al Casal de la Secuita. Tots els 
dilluns de 16.30 a 19.30h atendrem totes les consultes 
dels joves d’entre 1� i 35 anys. També et podem atendre 
per correu electrònic a: 
mancomunatjove@gmail.com o bé al telèfon 9���44500.
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Rebre assessorament i orientació individualitza-
da atenent les condicions particulars.

Us facilitarem eines per accedir al món laboral, 
models per fer el currículum, cartes de presen-
tació…

També disposem d’una borsa de treball de lleu-
re (monitors, directors, tècnics esportius, socor-
ristes…).

A més, tindreu a la vostra disposició un recull ac-
tualitzat de totes les ofertes de treball publicades 
en diferents diaris, ofertes públiques, oficines de 
treball, etc. És el que anomenem el Club de La 
Feina. 

Des del Punt Jove seguim treballant per als 
interessos dels joves de la Secuita, per això 
podeu fer-nos arribar consultes de diverses 
temàtiques que siguin del vostre interès, 
com per exemple:

Estudis: 
Cicles de grau mitjà i superior, rebre orientació, buscar acadèmies d’anglès, 
català, preparació per a la prova per a majors de 25 anys, etc.

Participació: 
Si sou un grup de joves i us voleu constituir com a associació no dubteu en 
venir i us ajudarem en tot el que pugueu necessitar.

Habitatge: 
Us informarem sobre la nova borsa comarcal de lloguer social i jove, d’altres 
ajuts als que podeu accedir, on es fan pisos de protecció oficial, on us podeu 
adreçar…

Salut: 
Al Punt Jove tenim butlletins d’informació sobre els riscos del consum del 
tabac i altres tòxics, realització de pírcings, mesures de prevenció per a rela-
cions sexuals, informació sobre la sida, guies per menjar bé i sa…

Lleure: 
Podem informar-vos de les opcions que teniu, així com què fer per programar 
conjuntament activitats al propi municipi.

Vacances i estades: 
Informació sobre albergs juvenils, hotels, sortides d’aventura, camps de tre-
ball, casals d’estiu, colònies, etc.

En cas que estigueu buscant feina també podem 
ajudar-vos en temes d’assessorament laboral

D’altra banda, un fet important és que estem pre-
parant per als dos propers anys el programa d’ac-
tivitats. El nostre objectiu és que aquestes estiguin 
ajustades a les vostres necessitats, per això ens 
agradaria que ens féssiu arribar diferents propos-
tes que siguin del vostre interès i, si us atreviu, que 
ens ajudeu a dissenyar-les amb nosaltres.

Ens agradaria organitzar cursos, tallers, sortides 
nocturnes, sortides d’aventura, autobusos, etc., 
però per això necessitem la vostra col·laboració. 

Us mostrem algunes fotografies de la sala del Punt 
Jove i de les activitats que s’han realitzat durant 
tots aquests anys des del Punt Jove de la Secuita, 
per tal que us animeu a participar.

Us hi esperem!

Atendrem les
teves consultes
tots els dilluns
de 16.30 a 19.30h 
al Casal de la Secuita, a 
mancomunatjove@gmail.com,
o bé trucant al 9�� �44 500

8
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 Entrevista a

Què feia quan era jove, Josefina?
Jo, al camp. Sempre al camp. Als onze anys ja anà-
vem a treballar, esporgar els ceps, segar el blat… 
Com que no hi havia màquines ho fèiem tot a mà: 
donàvem les gavelles als pagesos i ells les lliga-
ven i feien les garbes; anàvem a veremar, a plegar 
olives i garrofes… En fi, tot el que fa referència a 
les feines del camp. I després cap a l’horta, a sem-
brar patates, enciams… De tot, perquè tot el que es 
menjava a les cases sortia de la terra.

Com va conèixer el seu marit?
El vaig conèixer quan va venir a treballar de mosso 
a la casa d’aquí al costat. Ell és de Madrid i durant 
la guerra el van portar cap aquí. Com que encara 
no hi havia església a les Gunyoles ens vam casar 
als Garidells, i una germana meva, també.

La Josefina té 80 anys, tot i que ens diu que no ho recorda massa 
bé, perquè ja són molts anys. Va néixer a les Gunyoles, igual que 
la seva família, a la casa on viu i l’entrevistem, que ens comenta 
que és de l’any 1800.

Té fills? I néts?
Vaig tenir dos fills; el primer va néixer mort, així 
que només en tenim un, el Josep. És un manetes: 
li agraden molt les coses de casa: la calefacció, 
pintar… Ho sap fer tot, és un manetes, i com que la 
casa és tan gran… També tinc tres néts, dos nens 
i una nena, que és molt maca. El més petit em fa 
molts dibuixos i sempre crida: “àvia Sita, àvia Sita”, 
que és com em deia la meva néta Montse quan era 
petita, i ja va quedar-me aquest nom per sempre. 
Els agrada molt venir al poble perquè poden sortir 
al carrer, i això és un avantatge, aquí hi ha més 
llibertat que a les ciutats.

Què ens pot explicar, de l’experiència de la 
guerra a les Gunyoles?
Durant la guerra, nosaltres, de gana no em vam 
passar. Aquí venien els estraperlistes a vendre co-
ses, com el pa, però com que a casa teníem la cui-
na econòmica també ens el podíem fer, el pa.

Mentre va durar 
la guerra havíem 
d’anar algunes 
vegades a buscar 
el pa a la Secuita, 
però no ens podien 
veure, ens deien 
“els de la cava” ”

Josefina 
Masgoret

“
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Hi havia botigues, a les Gunyoles? 
Antigament sí que hi havia alguna botiga, però la 
majoria només venia un cop per setmana. Els 
dissabtes venien la carn als baixos d’una casa 
d’aquest mateix carrer.

Quina diferència veu entre les Gunyoles d’ara i 
la d’abans?
Les Gunyoles s’ha anat fent petita quant a gent 
d’aquella època, molts han anat a viure amb els fills 
a ciutat i la gent que ha vingut de fora no participa 
ni per la festa major, només els que fa més de deu 
anys que hi viuen. Només vénen a dormir i tenen 
gossos, això sí que ho saben tenir: van amb els 
gossos, que fan les seves necessitats, però no ho 
recullen, i ho haurien de fer, com fan a les capitals. 
Abans també hi havia gossos, però els pagesos 
se’ls enduien al tros.

entrevista

I què més ens pot dir?
Mentre va durar la guerra havíem d’anar algunes 
vegades a buscar el pa a la Secuita, però no ens 
podien veure, ens deien “els de la cava”. Quan hi 
anaves compraves el pa per una setmana, però era 
complicat anar-hi perquè no hi havia carretera, ha-
vies de travessar pels camps, fins que l’alcalde Cel-
ma va unir els pobles amb una carretera. Era més 
fàcil per a nosaltres anar a Garidells o a Vallmoll; el 
metge era de Vallmoll, l’església i el cementiri, de 
Garidells.

Sabem que el seu pare va anar a la guerra…
Sí. El meu pare va haver d’anar a la guerra perquè 
un d’aquí el va denunciar. Hi havia moltes enveges 
en aquella època, érem pocs veïns i entre ells 
molts no es parlaven: que si tu ets de dretes i tu 
d’esquerres i ja hi som… Així que ens vam quedar 
soles les dones, la mama i les tres noies, i també els 
avis. Vam tenir sort, perquè tot el que menjàvem a 
casa sortia de la terra. Moltes vegades venien els 
nens dels meus cosins i sempre els fèiem tres plats: 
l’amanida, la verdura i el tall. I així vam estar prop 
d’un any, fins que va tornar el pare. I tot va continuar 
igual; ens vam anar fent grans i vam seguir treballant 
la terra. Llavors encara no hi havia tractors.

Per mi només n’hi 
ha un, de capellà”

I de l’església, què ens explica?
Ai, l’església! Abans no hi havia església i sabeu 
qui la va pagar? El mossèn va donar el seu dot i 
la gent va col·laborar amb el material i els jornals. 
Per mi només n’hi ha un, de capellà. Ara en ve un 
i si hi ha tres o quatre persones ja no vol dir missa. 
Què vol dir això?

Hi ha hagut escola, a les Gunyoles?
Abans hi havia escola, la van tancar perquè només 
hi havia tres nens. Llavors, quan el meu fill tenia 
nou anys va haver d’anar a Valls cada dia amb 
l’autobús. Això el va espavilar a saber moure’s tot 
sol. Ara, en canvi, els vénen a buscar i a deixar, 
se’ls sobreprotegeix.

Veiem que se l’estima molt, el poble?
Jo sempre he col·laborat en tot el que he pogut, a 
vegades em deixaven el pa, als baixos de casa i jo 
el repartia per tot arreu. Gent que s’estimi al poble 
ja no en queda gaire, abans érem nosaltres qui 
escombràvem els carrers, trèiem les herbes, els 
mullàvem perquè no s’aixequés pols… Ara tothom 
ho vol tot fet.

Què en pensa del totes les comoditats que es 
tenen ara?
M’adapto als temps. Hi ha coses molt còmodes, com 
la calefacció, la televisió, el telèfon… Quan penso 
que abans passàvem l’hivern a la cuina per estar 
calents! I quan havíem d’anar a baix a buscar el vi o 
l’oli feia molt de fred! Als hiverns, com que els dies 
eren curts i ens aplegàvem aviat cap a casa, ens 
dedicàvem a fer conserves de les coses de l’horta, 
melmelades, figues seques i panses, que les feien 
posant el raïm que havia quedat en aigua bullint, 
un grapat de cendra, es sucaven dins la caldera, es 
treien, es penjaven i es deixaven assecar. I també 
es feia vi, que era molt bo, i sempre que venia el 
metge se’n prenia un gotet perquè deia que el bon 
vi no fa mal, i que a la canalla se li havia de donar 
un rovell d’ou amb vi ranci. I així ha anat passat el 
temps. La cosa nostra sempre ha sigut treballar, 
treballar i treballar.

Als hiverns, com 
que els dies 
eren curts i ens 
aplegàvem aviat 
cap a casa, ens 
dedicàvem a fer 
conserves de les 
coses de l’horta”

“

“
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El racó dels més petits
Escola Guillem de Claramunt

Els més petits de l’escola ja tenen nom per a les seves classes. Els de P3 són la classe de les Marietes; 
els de P4 la classe dels Peixos i els de P5 la classe dels Conills. Que boniques els han queda’t! 

Alguns treballs…
Les Marietes parlen i 
treballen la família                        

Els Peixos estan treballant 
les parts del cos

Els alumnes de P5 porten a classe objectes que tinguin forma de les lletres de l’abecedari. Que divertit!

La nostra escola
El dia 6 de novembre vam rebre la visita del 
conseller Ernest Maragall a la nostra escola. 
Va entrar dins de les aules per tal de veure el 
treball dels  nens i nenes i posteriorment va 
visitar les obres d’ampliació del centre. 

Fem d’escriptors i escriptoresLa festa de la tardor
Els alumnes de �n ens expliquen com va 
anar aquesta festa.

“A l’escola celebrem aquesta festa el dia 31 
d’octubre. Durant la setmana vam realitzar di-
ferents activitats. Vam decidir fer una exposi-
ció de fruits de la tardor. Els alumnes de 2n i 3r 
van pintar les lletres de l’exposició. Cada curs 
va portar un fruit diferent. Els alumnes de 1r 
i d’educació infantil van decorar l’escola amb 
fulles i bolets. Els alumnes de 4t, 5è i 6è van 
fer una Auca de la tardor que vam penjar al 
passadís. I després de tot això va arribar el dia 
31 d’octubre. A la tarda vam torrar castanyes 
i vam parar taules amb els fruits de la tardor. 
Després ens els vam menjar, ESTAVEN BO-
NÍSSIMS!”

Alumnes de 2n
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Rebut de l’aigua
Com llegir la factura?

Clau cobrament:   43-146-800-2009-21-0000XXX-XX Situació:  CD  
Ident. objecte: 00111111  Número fix: 001111110
Estat: V  
Nom contribuent: XXXX XXXXX XXXXX 
NIF BASE: 00000000X  
NIF emissor: 00000000X  

Adreça tributària Adreça fiscal 
CL XXXXXXX 1 
SECUITA LA  
(TARRAGONA ) 

CL XXXXXX 1 
43765   SECUITA LA
(TARRAGONA)  

Dades bancàries Referències comptables 
XXXX-XXXX-X-X-XXXXXXXXXX
CAIXA O BANC  

Data i hora operació:  16/09/2009  14:42:39
Núm. cobraments indeguts:  0  

Dades generals Període voluntari Dades econòmiques 
Data inici: 30/07/2009 
Data fi: 30/09/2009 

Import principal: 175,11 
Recàrrec: 0,00 
Rec. provincial: 0,00 
A compte: 0,00 

Línies
                   LA SECUITA
NÚMERO DE COMPTADOR: 00111111      PERÍODE DE CONSUM: 01/04/2009-30/06/2009 

******* FACTURACIÓ AJUNTAMENT ********* FACTURACIÓ AGÈNCIA CAT.DE L'AIGUA **
TARIFA:    01 TARIFA GENERAL        * El cànon de l'aigua és un tribut de la
LECTURA ANTERIOR:          6386 m3  * Generalitat  de  Catalunya, decret
LECTURA ACTUAL:            6465 m3  * legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
CONSUM REAL:                 79 m3  *            NIF ACA: Q0801031F
CONSUM FIX:                   0 m3  * ÚS: DOMÈSTIC     DESTINACIÓ: HABITATGE
VOLUM FACTURAT:              79 m3  * NÚMERO PERSONES: 3 o menys
                                    * TIPUS MUN. PROTEGIT: 0,3921 EUR/m3

AIGUA:                              * TIPUS MUN. ORDINARI: 0,4153 EUR/m3

 QUOTA FIXA:                  0,00  *
 BLOC1:   18 m3 a  0,3200=    5,76  * TRAM  VOLUM    TIPUS   COEFIC.
 BLOC2:   18 m3 a  0,6400=   11,52  * 1r:   30 m3 x 0,3921 x 1,0000=   11,76
 BLOC3:   36 m3 a  1,2800=   46,08  * 2n:   24 m3 x 0,4153 x 2,0000=   19,93
 BLOC4:    7 m3 a  1,9200=   13,44  * 3r:   25 m3 x 0,4153 x 5,0000=   51,91
             IMPORT AIGUA:   76,80*                               -------- 
                                    *                                  83,60
CONSERVACIÓ DEL COMPTADOR:      3,00*                      IVA 7%:      5,85
                            --------* TOTAL CÀNON AGENC.CAT.AIGUA:     89,45
TOTAL AJUNTAM. (sense IVA):    79,80*
                                    ************** TOTAL REBUT *************
TOTAL IVA  7%  de    76,80:     5,38* TOTAL REBUT:                175,11 EUR
TOTAL IVA 16%  de     3,00:     0,48*
                                    * Despesa diària servei aigua:  1,92 EUR
                                    * Mitjana diària de consum:     0,87 m3

                                    * Percentatge corresponent al
                                    *   subministrament municipal: 45,57 %

Cada trimestre rebem a casa la factura de l’aigua i de ben segur 
que poques vegades ens hem parat a pensar què és tot aquell 
ball de números. Tot seguit, a partir d’una factura model d’ús 
domèstic d’un habitatge de 3 o menys persones, intentarem fer-
ho més entenedor. 

La factura es divideix en dues parts: la que es tributa a l’Ajun-
tament (que trobem a la banda esquerra de la factura) i la que 
va directament a l’Agència Catalana de l’Aigua (i que se situa a 
la banda dreta). Tant la part que es destina a l’Ajuntament com 
la que va a l’ACA es factura per trams o blocs de consum, és 
a dir, un habitatge amb poc volum d’aigua consumida només 
tributa en el primer tram, que és el més econòmic, mentre que 
un habitatge que consumeix molt, com és el cas de la factura de 
mostra, tributa en els quatre trams. El fet de dividir el consum 
en trams té com a finalitat el foment de l’ús eficient de l’aigua i 
l’estimulació de la reducció dels consums més elevats.

A la part dreta hi trobem la facturació de 
l’ACA, que fa el càlcul del primer tram en 
un consum diari per persona de 110 litres 
(30 m3) i un import de 0,3921 € el m3 
(11,76 €); el segon tram arriba fins als 54 
m3 i la tarifa la multiplica per 0,4153 € i 
per 2 (19,93 €), i tota la resta de consum 
el multiplica per 0,4153 i per 5, que en 
aquest cas són 25 m3 (51,91€).

Finalment, la factura ens ofereix unes 
dades estadístiques que ens expliquen 
la despesa diària del servei d’aigua i la 
mitjana diària de consum. 

Si comencem per la banda esquerra de 
la factura, trobem la lectura real del vo-
lum facturat: 79 m3. D’aquesta quantitat, 
els 18 primers m3 es facturen al primer 
tram; els 18 següents, al segon; els 36 
següents, al tercer, i els restants, al quart 
tram. El preu dels trams creix progres-
sivament, com bé podeu observar. Al 
preu total que cal tributar a l’Ajuntament 
s’hi afegeix el cànon de conservació del 
comptador, que té un preu fix.
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dades generals

factura

Part esquerra

Desglossament de la factura

Part dreta
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Agenda
Dia 5 de desembre
Recollida d’andròmines:
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament per dir 
on es deixaran les andròmines.

Dia 1� de desembre
Contacontes:  
A càrrec d’Auriga Serveis Culturals, amb 
Viatge amb els contes. Al casal de l’Argilaga, 
a les 18 h.

Dia 13 de desembre
Activitats solidàries en benefici 
de La Marató de TV3:  
Al casal de la Secuita partir de les 16 h. 
Organitza l’Associació de Joves de la Secuita.

Dia 19 de desembre 
Caga tió:
Amb la companyia Pa Sucat. Al casal de la 
Secuita, a les 12 h.

Dia �0 de desembre 
El grup de teatre Cicuta 
presenta Els Pastorets:
a les 18.30 h, al casal de la Secuita.

Dia �0 de desembre
Deixalleria mòbil:
Davant de la parada d’autobús de la Secuita.

Dia �6 de desembre
Concert de St. Esteve:
A càrrec del quintet de metall Forumbrass
Lliurament de la insígnia d’or del municipi i 
de les ajudes als projectes de cooperació al 
desenvolupament. A les 19 h, al casal de la 
Secuita.

Dia 3 de gener
Arribada del patge Gregori:
per recollir les cartes dels nens i les nenes del 
municipi. A l’església de la Secuita, a les 13 h.

Dia 5 de gener
Recollida d’andròmines:
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament per dir 
on es deixaran les andròmines.

Dia 5 de gener
Cavalcades reials als diversos 
nuclis del municipi:
La Secuita, a les 19 h, al parc Miret.

agenda

L’Argilaga, a les 18.30 h, a l’entrada 
del poble.
Vistabella, a les 19 h, al carrer Nou.
Les Gunyoles, a les 18 h, a l’entrada 
del poble.

Dia 10 de gener
Anem a caminar a l’hivern:
Sortida al pont del Diable. Més informació, 
a l’Ajuntament.

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

Dia �0 de gener
Sessió de benvinguda als 
nous veïns del municipi:
a les 20 h, al casal de la Secuita.

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

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

Dia 13 de febrer
Carnaval infantil a la Secuita:
El grup La tresca i la verdesca ens 
presenta el seu espectacle Zoo, al casal de 
la Secuita, a les 18 hores.

Dia �1 de febrer 
Deixalleria mòbil:
Davant de la parada d’autobús de la 
Secuita.

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

Dia �1 de març
Deixalleria mòbil:
Davant de la parada d’autobús de la 
Secuita.
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Horaris d’autobusos
De dilluns a divendres, feiners 

L’Argilaga 6.55 7.40 9.20 10.20 12.35  

  14.35 15.50 18.10 19.45 20.50

La Secuita 7.00 7.45 9.25 10.25 12.40  

  14.40 15.55 18.05 19.50 20.55

Tarragona 7.50 8.30 10.10 11.10 13.20  

  15.15 16.35 18.45 20.15 21.25

Tarragona  6.10 8.30 9.15 12.00 13.15  

  14.00 15.15 18.15 18.50 20.15  

  21.30

La Secuita 6.35 9.25 9.50 12.40 13.50  

  14.40 15.50 18.50 19.25 20.55  

  22.15

L’Argilaga  6.40 9.20 9.55 12.35 13.55  

  14.35 15.55 18.55 19.30 20.50  

  22.10

L’Argilaga 7.50 10.20 12.35 16.30 19.50 *

La Secuita 7.55 10.25 12.40 16.35 19.55

Tarragona  8.30 11.05 13.10 17.15 20.35

Tarragona  9.15 12.00 13.15 19.15 21.30

La Secuita 9.50 12.40 13.50 19.55 22.10

L’Argilaga  9.55 12.35 13.55 19.50 * 22.05

L’Argilaga 9.55 12.35 16.30 19.50

La Secuita 10.00 12.40 16.35 19.55

Tarragona  10.40 13.20 17.15 20.35 *

Tarragona  9.15 12.00 19.15 21.30

La Secuita 9.50 12.40 19.55 22.10

L’Argilaga  9.55 12.35 19.50 * 22.05

L’Argilaga 9.30 

La Secuita 9.34

Reus   10.12

 

Dissabtes feiners (tot l’any)

Festius (tot l’any)

* Dues hores abans a l’hivern

Dilluns

* Dues hores abans a l’hivern
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Per demanar visita al vostre metge i infermera, truqueu al telèfon 902 111 444. També 
podeu demanar-la a www.gencat.net/ics. Per atenció continuada o qualsevol altra 
informació truqueu al CAP del Morell: 977 840 656.

Dra. Millán
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30 - 12 8.30 - 12 8.30 - 12 8.30 - 12

Vistabella 12.30-13.30

L’Argilaga 12.30-13.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

Sra. Massó
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30 -10.30 8.30 - 12 11 - 13 8.30 - 12 8.30 - 12

Vistabella 8.30 - 10.30

L’Argilaga 8.30 - 10.30

Les Gunyoles 12.30 13.30

Reus   18.30

La Secuita 19.08

L’Argilaga  19.12

informació municipal

Horari de la consulta mèdica i d’infermeria

Telèfons d’interès

Escola Guillem de Claramunt

21 d’octubre: Campanya prevenció de la grip. 
Els alumnes de 1r de cicle inicial surten al Telenotícies Comarques.

31 d’octubre: Festa de la Tardor

6 de novembre: Visita del conseller Ernest Maragall

20 de novembre: Sortida a la “Tarragona Romana” dels alumnes de  cicle mitjà 
i cicle superior

23 de novembre: Sortida al teatre d’educació infantil i cicle inicial. La Ventafocs 

22 de desembre: Cantada de nadales al Casal del poble 

Ajuntament     977 61 14 54

CEIP Guillem de Claramunt   977 61 14 21

AMPA      625 94 30 31

Consultori mèdic     977 61 12 17

Farmàcia     977 61 12 67

Cooperativa Agrícola Sant Isidre    977 61 12 07

Cooperativa Agrícola l’Argilaga   977 61 13 62

Agenda d’activitats del centre. Primer trimestre



“La Paloma”           
Societat de caçadors

El vedat es troba entre el terme municipal de Renau 
i el de la Secuita i limita amb els de Vilabella, Nulles, 
Vallmoll, el Catllar i Vespella de Gaià. Quan es va 
constituir l’entitat i fins l’any 1979 (segons actes) la 
seu social era al municipi de Renau; a partir de lla-
vors és traslladada a l’Argilaga. Les principals es-
pècies cinegètiques que hi trobem són el conill, la 
perdiu, el tudó, el tord, la becada, l’ànec, la guineu i 
el porc senglar.

En aquests moments, quasi bé a l’equador de la 
temporada, podem dir sense cap tipus de dubte, 
que el conill és l’espècie que més hi predomina. 
La perdiu, després d’estar dues temporades sense 
caçar-la, sembla que es va recuperant, però molt a 
poc a poc, per això enguany només s’hi ha pogut 
anar dos dies. El tudó, que durant l’estiu es veu en 
abundància, ara minva molt, ja que és una au mi-
gratòria. De tords, encara que tingui les condicions 
ambientals favorables, com les d’aquest any, n’hi ha 
molt pocs. De becades, ara per ara no se’n veuen, ja 
que vénen quan fa fred i enguany no podem pas dir 
que en faci. El senglar s’està convertint últimament 
en la caça reina i es fan batudes especials. Aquesta 
temporada n’hem fet tres i n’hem caçat quatre.
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Josep Escofet i Arrufat
Joan Viñals i Mañé
Carles Ferré i Menasanch
Joan Dalmau i Viñals
Xavier Elies, Josep M. Marmany, 
Josep Rabassó, Josep Rovira i Josep Solé
Joan Ramon Roig

l’entitat

El permís per poder-se reunir s’havia de demanar al 
Govern Civil, pagar unes taxes i esperar la resposta 
d’aquest (document de l’any 1971).

curiositats

Any fundació:
Nombre de socis:

Vedat: 
Seu:

President:
Vicepresident:

Secretari:
Tresorer:

Vocals:

Administrador:

1955
55
10.100 
Carrer Sant Pau, 6, de l’Argilaga


