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Editorial

No ens hem adonat, però ja ha passat l’hivern i
tornem a estar a la primavera. Amb el despertar
dels camps i de la natura, agraïm la llum que
ens envolta. Els dies son més agradables i, tot
plegat, sembla que tothom es senti més actiu,
amb més força. És l’energia renovada que ens
regala el cicle de la vida.
Aquest any, l’any que hem començat tot just
fa uns mesos, ha de ser un any ple d’il·lusió,
de nous reptes, de superació de dificultats. En·
guany, és, a les nostres mans, poder canviar
coses que semblaven impensables de canviar.
Parlem del país. Tenim un país amb molts pro·
blemes, cert, però estem davant un procés il·
lusionant, impulsat des de la societat civil, que
reclama els instruments propis de la veu d’un
poble. De forma exemplar, pacífica i democrà·
tica. Creix un sentiment general que demana
ser escoltat, que sol·licita poder opinar. Poder
decidir quin camí ha de seguir el poble d’ara
endavant. El repte de poder canviar les coses,
de trencar els models obsolets amb els que no
ens sentim identificats. De poder decidir, amb
instruments propis, les normes del joc que ens
han de regir. Les oportunitats futures, per a no·
saltres i per als nostres fills i filles.
L’oportunitat de poder escollir un model diferent,
de poder escoltar a tothom, de sumar majories,
de respectar i tenir en consideració les mino·
ries, de sentir-nos veritablement representats,
de poder parlar amb els altres amb igualtat de
condicions, de ser sobirans. És una oportunitat
a la qual no podem renunciar.

N’hi ha que tenen por al fet que puguem parlar
com a poble. Que se senten molests pel fet que
puguem dir que no ens en sentim identificats,
que som diferents. Ens intenten convèncer
que depenem d’ells, que som desagraïts, que
som incapaços de prendre les nostres pròpies
decisions i que és una sort que vetllin per no·
saltres i pel nostre benestar. La seva feblesa
es demostra amb l’amenaça i amb la descon·
sideració.
Hem assistit amb perplexitat a que se’ns vul·
gui fer callar. A que moviments socials pacífics
com l’Assemblea Nacional Catalana o l’Associ·
ació de Municipis per l’Independència estiguin
al punt de mira judicial, comparant-los amb mo·
viments que res tenen a veure amb processos
pacífics i democràtics. Que s’intenti desprestigi·
ar als seus representants pels mitjans que con·
vingui, sense treva, sense cap mirament, tot si
val. No caiguem en la provocació. Nosaltres vo·
lem jugar net. No ens deixem intimidar. Aquells
que s’anomenen a ells mateixos “Manos Limpi·
as”, primer de tot haurien de veure si realment
tenen les mans netes o molt tacades des de fa
molt temps.
El President de la Generalitat de Catalunya i
una àmplia representació parlamentària, el pro·
per dia 9 de novembre, vol consultar als seus
ciutadans i a les seves ciutadanes, vol que s’ex·
pressi la voluntat del poble, com nosaltres ho
sabem fer, com ho hem volgut fer sempre, de
forma pacífica, lliure i democràtica.
Moltes coses poden dependre del resultat

d’aquesta consulta a la que tots i totes hem es·
tat cridats. Ens hi juguem molt. Que cada ciu·
tadà digui mitjançant el seu vot el que la seva
consciència li demani. Però no calleu! Acudiu
a la crida feta. Aneu-hi en família. Convenceu
els vostres parents i amics. És molt més que
important: és un dret irrenunciable. Serà, de
segur, una de les decisions col·lectives més im·
portants de les nostres vides.
Que el despertar d’aquesta primavera també
ens ompli de força i d’il·lusió a tots i a totes.
Que aquesta força i il·lusió se’ns encomani! Els
canvis voluntaris son per millorar, per avançar,
per progressar com a persones i com a poble.
Res no seria més trist que canviar-ho tot per
continuar igual. O continuar igual perquè ac·
ceptem amb resignació i covardia que no ens
veiem capaços de canviar-ho tot.
Estic del tot segur que, d’aquí a molts anys,
quan siguem menys joves, explicarem als
nostres néts, amb orgull, que el seu país va
renéixer d’un fet democràtic. Del vot dels seus
ciutadans. I que nosaltres hi érem. Que varem
acudir a la crida.
I que varem votar!
Eudald Roca i Gràcia
Alcalde
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Una aposta decidida que va veure la llum amb l’ampli·
ació de l’escola, ara fa tres anys,el fet de cuinar al mo·
ment, de la constant cura en la qualitat dels aliments,
l’elaboració de dietes equilibrades i especials i la dedi·
cació dels professionals assignats, han donat, per part
d’inspecció de la Generalitat, una menció de la que
tots ens podem sentir molt orgullosos: “Millor cuina de
la província en elaboració, qualitat del menjar i dietes
equilibrades.”
El número d’alumnes que gaudeixen del servei de men·
jador diàriament també ha anat augmentat, de uns 70
farà tres anys, a uns 110 en l’actual curs. Els menús te·
nen un cost per les famílies de 6,20 € dia, en menús fixes
i de 6,80 € en esporàdics, per tal de mantenir aquests
criteris de qualitat l’ajuntament aporta 1 € nen/dia, que
representen 21.700 € anuals. Aquesta aportació es des·
tina a mantenir la qualitat dels productes (molts d’ells
ecològics) i reforçar la ràtio de monitoratge per millorar
l’atenció i la cura dels infants.

Aquest curs també s’ha introduït pels alumnes de cin·
què i sisè un petit viatge per la cuina d’altres països.
L’objectiu es el descobriment d’altres cultures, costums,
sabors i aromes mitjançant el dinar. Per això el passat
dia 28 de febrer varen participar en l’elaboració de plats
típics del Marroc, els alumnes van seguir amb molta
atenció les explicacions de la cuinera marroquina vingu·
da per l’ocasió. El menú va consistir en cuscús, postres
de pastes dolses i te, que desprès varem compartir en
una mateixa taula alumnes i professors.
Aviat farem un altre viatge culinari, en aquesta ocasió a
la Xina i pels voltants de Sant Jordi un dinar medieval
(l’eix de l’escola aquest curs es l’edat mitjana) per tots
els alumnes del menjador.
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Escola Guillem de Claramunt:
el respecte és la clau
31/10/2013


Els dies 29 i 30 d’octubre de 2013, els alum·
nes d’Educació Primària de l’Escola Guillem de
Claramunt de La Secuita han participat en una ac·
tivitat lúdicoesportiva organitzada per la Fundació
del FCBarcelona, amb l’objectiu de treballar el va·
lor del respecte vers les altres persones.
Durant aquests dies, dues monitores van desple·
gar l’Edukit, un interessant recull de diferents ma·
terials i activitats diverses amb un lema comú: “Qui
té valors, guanya .
A partir d’un treball teòric sobre el valor a treba·
llar, a continuació es va poder realitzar una sessió
pràctica de rugby, on el treball en equip, el respecte
i l’esforç personal hi eren ben palesos i on cada
alumne va poder fer una pròpia autoreflexió sobre
el funcionament del seu grup.
En resum, podem afirmar que la motivació, la im·
plicació i l’alliberament de bones emocions van es·
tar sempre presents en els nostres alumnes i entre
tots vam “engreixar” el respecte que ens tenim els
uns als altres.

Un dia solidari

Aquest curs la celebració del Nadal a l’escola va ser
especial. Es van realitzar les activitats tradicionals
de cada curs com són el caga tió, l’arribada dels
patges reials a l’escola per tal de recollir les cartes
de tots els nenes i nenes d’aquesta, la tradicional
cantada de nadales i....... l’esperat sorteig solidari
de nou lots de productes, gentilesa dels comerços
de La Secuita i rodalies, els beneficis del qual van
ser objecte de donatiu a la Marató de TV3.

Celebrem el dia de
la PAU

El Roure de Catalunya.
1714 – 2014.

El passat dia 30 de gener, els alumnes de l’escola
van celebrar el dia de la Pau, tot cantant la cançó
“Festa de la Pau” i representant tots junts el sím·
bol de la pau a la pista de l’escola.

La Generalitat de Catalunya, amb motiu dels actes
de commemoració del Tricentenari 1714-2014, ha
plantat un roure a Montserrat. Per arrelar aquest
roure, tots els 968 municipis de Catalunya han
aportat un saquet de terra de les seves contrades.
El municipi de la Secuita també ha aportat terra del
seu terme municipal i els encarregats de recollirla han estat els alumnes de l’Escola Guillem de
Claramunt, sumant-se, doncs, amb aquest gest
tan bonic, als actes del Tricentenari.
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Signa un vot

Recollida de signatures al municipi el 23 de març,
organitzat per l’ANC i municipis per la independen·
cia

Concert
de Sant Esteve
L’entrega de la medalla d’or del municipi a la Sra.
Josepa Ballester Molina, va ser un acte molt emotiu
on hi van voler ser presents els antics alumnes que
durant tots aquest anys han passat per les seves
aules. L’entrega dels ajuts a Requena, a l’Asso·
ciació Nepal-Aki i el concert amb Els solistes de
Volgogrado van concloure l’acte.

Les Creus

Finalitzades les obres
de reurbanització
Han finalitzat les obres de reurbanització de la pri·
mera fase de les Creus, que inclou els carrers Gui·
llem de Claramunt, Bogatell, Gaià, Josep Gassió,
Vicenç Pascual, Francolí, Codony i part del carrer
Montsià. D’aquesta manera, s’han completat totes
les actuacions fins a l’avinguda dels Països Cata·
lans, tal i com estava previst en el pla que l’ajunta·
ment formulà l’any 2007. Tot seguit, s’iniciarà un
procés de consulta ciutadana per escollir la pro·
posta d’ordenació viària idònia per aquest àmbit
(sentits de circulació, prioritats, etc.). També cal
esmentar que l’ajuntament està en negociacions
amb Repsol per a la instal·lació d’uns dipòsits de
distribució de gas propà per a la nova xarxa, que
inclou també tot el nucli antic ja canalitzat.
A hores d’ara, només resta que Telefónica retiri
les instal·lacions aèries i connecti les línies per a
les noves xarxes soterrades, la qual cosa esperem

que es produeixi en breu i poder iniciar un procés
de participació ciutadana, entre el veïns i veïnes
del sector, per definir les direccions del carrers i les
bandes d’aparcament. Per, finalment, poder proce·
dir a la senyalització viaria, tant vertical com horit·
zontal, que anirà a càrrec de la brigada municipal.
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Escola
actualitat

Liquidació del pressupost
municipal del 2013
La Comissió de Comptes, en sessió celebrada el
passat 17 de febrer de 2014, aprovà la liquidació
del pressupost de l’any 2013
La liquidació compren tots els cobraments i drets
de cobrament de l’Ajuntament durant l’exercici
passat, menys totes les obligacions pagades i re·
conegudes. Això dona el resultat pressupostari de
l’exercici 2013, que ha estat positiu en 38.879,99
euros.
Igualment el Romanent de Tresoreria que compren
els fons líquids de l’Ajuntament més els drets pen·
dents de cobrament menys les obligacions pen·
dents de pagament (Avals dipositats), descomptant
també els saldos de dubtós cobrament dona un ro·
manent positiu de tresoreria de 49.726,08 euros.

Resultat Pressupostari 2013
Drets Reconeguts Nets

Obligacions
Reconegudes Netes

1.798.625,34 €

1.358.391,85 €

23.241,83 €

336.976,41 €

1.821.867,17 €

1.695.368,26 €

2. Actius financers

0,00 €

0,00 €

3. Passius financers

0,00 €

87.618,92 €

1.821.867,17 €

1.782.987,18 €

Concepte
a) Operacions corrents
b) Altres operacions
1. Total Operacions no financeres (a+b)

Resultat Pressupostari (1+2+3)

Malgrat aquest esforç de contenció de la despesa i
programació dels pagaments, el principal problema
de l’Ajuntament és d’impagament de les deutes de
la Generalitat de Catalunya, corresponents a sub·
vencions i despeses de funcionament, pendents
des de l’any 2011 i que en la actualitat ascendeixen
a 665.000,00 €, qual cosa desequilibra la tresoreria
municipal, doncs l’ajuntament veu compromesa la
seva capacitat inversora fins que no cobri el deute
de la Generalitat, havent de fer front als pagaments
a proveïdors dins de termini, amb fons propis.

38.879,99 €

Ajustos

0,00 €

Resultat Pressupostari Ajustat

38.879,99 €
Romanent de Tresoreria 2013

Concepte
Els resultats de l’exercici 2013 ens permeten gau·
dir d’una estabilitat pressupostaria bona per enca·
rar l’exercici 2014 amb solvència, complint l’ajun·
tament de la Secuita els tes criteris establers per
l’estabilitat pressupostaria: 1) Mitjana de Pagament
a Proveïdors no superior a 60 dies (30,04 dies), 2)
Coeficient d’Endeutament inferior al 13% ( 6,92) i
3) Resultat Pressupostari Positiu (38.879,99 €).

Resultat
Pressupostari

Import

1. Fons Líquids

173.273,88 €

2. Drets pendents de cobrament

89.482,57 €

3. Obligacions pendents de pagament

212.837,49 €
49.918,96 €

Romanent de Tresoreria (1+2+3)
Saldos de dubtós cobrament

192,88 €

Excés de finançament afectada

0,00 €

Romanent de tresoreria per despeses generals

49.726,08 €

Sessió celebrada
el 17 de febrer de 2014
Pendents des de l’any 2011 de les subvencions
de la Generalitat de Catalunya, això provoca fer
front als pagaments a proveïdors amb fons propis
Els resultats de l’exercici 2013
ens permet gaudir d’estabilitat
pressupostaria

Aquest programa consisteix en atendre i fer un segui·
ment més acurat d’aquelles persones que estan en la
difícil tasca de trobar feina.

5.- S’apunten les dades dels joves per mitjà d’una fitxa
d’inscripció i periòdicament s’envia informació persona·
litzada que pugui ser del seu interès i aconseguint així
un seguiment més acurat.

3.- Es revisa conjuntament les ofertes de feina que es·

m

la

e

pa

s
rte

de feina

Si estàs interessat vine els dilluns a l’ajuntament de

T’esperem!

l
ícu u m

Curr

9:30h a 12:30h.

s

2.- S’ajuda a fer els currículums en el cas de no tenir-ne
cap de fet i es revisa i corregeixen els fets, donant con·
sells per a que sigui més atractiu.

Ajuntament
nyament

Of

Serveis que s’ofereixen:
1.- Es mira el perfil del jove i s’analitza quina feina pot
aconseguir amb els seus estudis i experiència profes·
sional.

Dilluns de 9:30 a 12:30 h

4.- Es busca cursos i formació sobre els seus possibles
interessos i s’envia per correu a les seves adreces.

ral

tan actualitzades cada setmana. I s’explica com fer la
demanda de la oferta en cas de reunir els requisits.

bo

Aquest any 2014 el Consell Comarcal del Tarragonès
amb el suport de la Diputació de Tarragona han iniciat
un nou programa d’acompanyament laboral per a joves
fins als 35 anys.

Aco

Punt Jove de La Secuita
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Aprovació del pressupost
municipal pel 2014
En la sessió plenària del passat 20 de desembre
de 2013, s’aprovà el pressupost que ha de regir du·
rant l’any 2014. Es l’eina bàsica de la previsió real
de l’ajuntament per a poder desenvolupar totes les
accions i poder fer front a les despeses previstes
durant l’any de l’exercici.
En la seva confecció s’intenta fer una previsió, fi·
del i amb criteri de prudència, de tots els ingressos
que percebrà l’ajuntament i en què seran dividits.
Bàsicament en dos conceptes: ordinaris i extraordi·
naris. Agrupats en capítols, els ingressos ordinaris
son els derivats del cobrament d’impostos, taxes,
preus públics, interessos i transferències corrents
d’altres administracions. Els extraordinaris corres·
ponen a subvencions, contribucions especials i
operacions de crèdits.

Capítol

Denominació

Import

%

I

Despesa de personal

658.000,00

24,44%

ll

Despesa amb bens corrents i serveis

576.000,00

21,40%

lll

Despesa financera

27.000,00

1,00%

lV

Transferències corrents (serveis comarcals)

335.000,00

12,44%

V

Fons de contingència

0,00

0,00%

VI

Inversions reals

992.000,00

36,85%

VII

Transferències de capital

0,00

0,00%

VIII

Actius financers

0,00

0,00%

IX

Passius financers

104.000,00

3,86%

2.692.000,00

100,00%

Total Despesa
Capítol

Denominació

Import

%

I

Impostos directes

990.000,00

36,78%

ll

Impostos indirectes

6.000,00

0,22%

lll

Taxés, preus públics i d’altres ingressos

500,000,00

18,57%

lV

Transferències corrents

395.000,00

14,67%

V

Ingressos patrimonials

1.000,00

0,04%

VI

Alienació d’inversions reals

0,00

0,00%

VII

Transferències de capital

800,000,00

29,72%

VIII

Actius financers

0,00

0,00%

IX

Passius financers (Operacions de prèstecs)

0,00

0,00%

2.692.000,00

100,00%

Les despeses, també agrupades en capítols, se·
gueixen els mateixos conceptes. La despesa cor·
rent agrupa tot el funcionament ordinari de l’ajunta·
ment, retribucions de personal, impostos a pagar,
electricitat, material de reposició i manteniment,
reparacions, subministres, lloguers, despeses fi·
nanceres i transferències corrents. Un cop previst
l’import anual del funcionament ordinari, el roma·
nent restant, diferència entre ingressos ordinaris i
despesa ordinària, es destina a noves inversions.
Aquestes dades, en quant a despeses, refereixen
que la política d’austeritat seguida en d’anys an·
teriors, han situat el control de la despesa corrent
en un 59,29 % (1.596.000,00 €) del total de la des·
pesa. La resta es dedica a noves inversions. Que
l’endeutament de l’ajuntament, per habitant, es si·
tua en 80,12 €/habitant. I que el coeficient d’endeu·
tament de l’ajuntament es del 6,92 %. Molt lluny,
en positiu, del recomanable del 13% que marca la
Generalitat de Catalunya per als municipis.

Total Ingressos
El control de la despesa corrent, sobre els ingres·
sos corrents que son el 70,28 % (1.892.000,00
€) del pressupost, permet una bona capacitat de
maniobra, estalvi corrent net, (192.000,00 €) per a
afrontar inversions i nous serveis, que es podran
fer realitat, sense cap finançament a crèdit, com·
plementades amb les subvencions atorgades que
complementen el 29,72 % restant (800.000,00 €),
amb un esforç inversor per part de l’ajuntament
(992.000,00 €) que es situa en el 36,85 % del total
del pressupost.

El registre civil a La Secuita
El Registre Civil és un servei públic que té per objectiu
deixar constància dels fets o actes relatius a l’estat civil
de les persones.

Les principals inversions més destacades per a
aquest any 2014 son: la finalització de la primera
fase de reurbanització de les Creus, la rasa de
ventilació perimetral de l’església del Sagrat Cor de
Vistabella, la construcció de l’Escola Bressol Muni·
cipal amb el seu equipament, la urbanització d’una
gran zona d’aparcament al costat de l’escola i la
construcció dels equipaments esportius annexes a
les piscines (pistes de pàdel, futbol cinc i basquet),
i actuacions d’urgència, manteniment i substitució
d’equips obsolets o de consum desmesurat.

Obres a l’escenari

Es va crear al 1870 i des de llavors recull tot el que es
refereix al naixement, la filiació, els noms i cognoms,
l’emancipació, la nacionalitat i veïnatge, el matrimoni i
la defunció.
Aquestes inscripcions es recullen en llibres que han
passat de ser manuscrits redactats amb plomí i una
curosa cal·ligrafia a llibres que es registren informàtica·
ment, s’imprimeixen i es signen.
El Registre Civil de la Secuita es troba a les oficines de
l’Ajuntament i el seu encarregat és el Jutge de Pau que
junt amb el Secretari certifiquen naixements, defuncions
i celebren matrimonis. És un servei proper al ciutadà, on

podeu tramitar ràpidament i sense desplaçaments totes
aquestes gestions.
És molt important saber que quan neix un nadó, encara
que sigui en un hospital de Tarragona, Reus o qualsevol
altre població podeu fer la inscripció del naixement al
domicili dels pares i així al seu DNI constarà nascut a
La Secuita!!!

En l’escenari, amb una part subvencionada per la
Diputació de Tarragona, s’ha realitzat una obra llarg
temps esperada: s’ha canviat el cortinatge interior,
tot col·locant-hi bambolines. I s’ha convertit el ma·
teix escenari en una caixa negre, després d’haver
pintat també el terra.
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actualitat

El Ministerio de Medio L’Ajuntament en contra Modificació Puntual
la llei de municipis
de l’àmbit dels Clots
Ambiente arxiva
de la Secuita ha aprovat en sessió plenà·
de la Barquera
l’expedient de la MAT L’Ajuntament
ria extraordinària, el passat 5 de març, la formalització
El passat 13 de gener, l’ajuntament de la Secuita
va rebre la resolució definitiva per part del Ministe·
rio de Medio Ambiente de Madrid, en relació a la
sol·licitud d’arxiu d’expedient de la proposta de la
línia de Molt Alta Tensió entre Escatrón (Osca) i La
Secuita (Tarragona), per caducitat, feta per l’ajun·
tament de la Secuita en juliol de 2013.
Aquesta resolució deia el següent:
“Resuelve declarar la terminación del procedimi·
ento con el consuiguiente archivo del expediente
de evaluación ambiental del proyecto “Nueva línea
eléctrica a dobre dircuito Escatrón-Els Aubals-La
Secuita (Zaragoza, Tarragona y otros”.
Celebrem l’arxivament de l’expedient però no bai·
xem la guàrdia davant nous plantejaments que es·
tem segurs sorgiran en un futur.
Volem donar les gràcies a tots els veïns i veïnes
que durant aquest darrers mesos s’han mobilitzat i
han recolzat l’ajuntament per tal de poder protegir
el nostre territori i els nostres pobles d’agressions
com la que es plantejava.

A tots ells i elles, gràcies!

del conflicte en defensa de l’autonomia local, i en contra
de la llei estatal de racionalització i sostenibilitat de l’ad·
ministració local.
Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat de
tots el grups municipals. D’aquesta manera, l’Ajunta·
ment de la Secuita es suma a la reivindicació feta per
les associacions de municipis per portar la llei al Tribu·
nal Constitucional. La proposta aprovada afirma, entre
d’altres, que aquesta llei “representa de facto una reta·
llada competencial sense precedents que significarà un
important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis
que donen els ajuntaments” i que “afecta la quotidianitat
l les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la ca·
pacitat de resposta dels governs locals.” Entenem que
aquesta llei es el preàmbul del tancament de serveis,
com els consultoris mèdics, serveis socials, escolars,
de llars d’infants, urbanístics, etc., que els concentra en
poblacions de més de 20.000 habitants i que impulsa la
desaparició de municipis agregant-los als de més po·
blació.

En sessió plenària celebrada el 20 de desembre de
2013 s’ha aprovat inicialment la “Modificació Puntual de
les Normes Subsidiàries de Planejament referent a la
protecció de la zona humida dels Clots de la Barquera
i el seu entorn”, mitjançant la qual es pretén garantir la
protecció d’aquest àmbit i les seves escorrenties na·
turals, establir una nova regulació de la clau SRP de
restitució i protecció del paisatge, qualificar uns àmbits
de serveis tècnics que avui en dia fan aquesta funció i
adaptar el planejament a les determinacions del vigent
Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona en aquest
àmbit. La modificació actualment es troba en fase d’in·
formació pública. La documentació es pot consultar a
les oficines municipals.

Arranjament d’un tram del camí
de Vistabella a l’estació
Tot reutilitzant part de les terres extretes de l’obra d’ar·
ranjament de les Creus -les més adequades- s’ha pro·
cedit a la millora de l’antic camí de “Vistabella a l’esta·
ció”, força malmès pel pas del temps i per les escorria·
lles de les pluges.
L’actuació ha anat a càrrec de l’empresa Excavacions
Abajo, de la Secuita i ha tingut un cost de 1.200,- €.
Ha estat una formula imaginativa de reutilització de ter·

res amb destinació d’abocador. Que , a banda del seu
reaprofitament, ha suposat, a més a més, l’estalvi del
transport i de la taxa d’eliminació del residu inert.
Aquesta nova formula també serà empleada amb els
àrids extrets de l’obra de la construcció de la nova esco·
la bressol, que es destinaran a l’arranjament i recupera·
ció de l’antic camí de la Secuita a Vistabella.
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Pujada del terme de potencia
de la factura elèctrica: pagar
més, consumint el mateix
La factura elèctrica la conformen tres conceptes
ben diferenciats: el Terme de Potència (la potència
que tenim contractada), el Terme d’Energia (l’ener·
gia que consumim) i els impostos. Des d’agost de
2013, en les tarifes 2.0A, les més habituals en les
llars domèstiques, el terme de potència ha aug·
mentat un 60%. En canvi, el terme d’energia tan
sols ha baixat un 11%.
A mode d’exemple, en una llar amb poca potèn·
cia contractada (4,4kW) i un consum de 120kWh
al mes, la pujada suposa un increment de 3 euros/
mes. En el cas d’una potència contractada superior
(6,9 kW) i un consum de 100kWh, la pujada pot
arribar als 15 euros/mes.
Com calcular la potència contractada òptima?
Partint de la premissa que la potència contracta·
da és la màxima potència que es pot consumir de
forma simultània, es a dir, la suma de les potènci·
es dels equips que funcionen alhora, proposo dos
procediments de calcular aquest valor:
1r) Sumar la potència (en kW) de tots els electrodo·
mèstics de major potència que funcionin habitual·
ment al mateix temps. Afegint a la suma anterior un
marge d’1kW per la il·luminació i els petits electro·
domèstics, es tria el tram de potència superior més
pròxim respecte a les potències normalitzades per
la Companyia:

Interruptor Control
de Potència ICP-(A)

2a) Mètode més senzill però menys precís.
Una llar on s’escalfi l’aigua calenta amb gas o ga·
soil, sense aire condicionat, la potència òptima a
contractar rondaria els 3,45 kW i si la cuina fos
elèctrica (vitroceràmica) els 4,60kW.
Si, en canvi, es disposa d’acumulador elèctric per
l’agua calenta i/o d’equip d’aire condicionat, la po·
tència aconsellada serien uns 5,75kW.
Com tramitar la reducció de potència:
Primer heu de trucar a la comercialitzadora i sol·
licitar la baixada de la potència.
La Companyia té l’obligació de procedir a la sol·
licitud en un període de 5 dies. En aquest període,
hauran de presentar-se al domicili i procedir al can·
vi de potència. L’interruptor de Control de Potència
(ICP) s’haurà d’instal·lar prèviament per personal
qualificat. Els comptadors electrònics actuals ja
disposen de l’opció de limitar aquesta potència i
per tant no es necessari canviar l’ICP. Pregunteuho prèviament a Companyia.
Aquesta gestió té un cost associat d’uns 12 €.
Per llei, si en 5 dies no s’ha tramitat la sol·licitud,
la Companyia hauria de compensar-vos amb 30€.
Demostrar això a dia d’avui pot convertir-se en una
utopia.

Potències normalitzades (kW)
Sistema Monofàsic
(230 V)

Sistema Trifàsic
(400 V)

2,30
3,45
4,60
5,57

6,93
10,39
13,86

10
15
20
25
30
35
40
45
50
63

Consells pràctics per reduir la potència de la
nostra instal·lació

6,90
8,05
9,20
10,35
11,50
14,49

- Substituir progressivament els nostres electrodo·
mèstics per d’altres més eficients, amb categoria
energètica A, A+ o A++.

- Bons hàbits energètics, com apagar els llums
innecessaris, no tenir la porta de la nevera gaire
temps oberta, limitar l’ús de l’assecadora a dies on
les condicions meteorològiques no permetin l’asse·
catge a l’exterior, tancar la vitroceràmica abans de
coure els aliments per aprofitar la inèrcia per aca·
bar de cuinar, no fer coincidir alhora equips d’alt
consum, com la rentadora amb el rentaplats i/o la
vitroceràmica, etc.

- Els equips d’aire condicionat del tipus INVER·
TER.

Text: Isidre Renuncio Mondragón
Enginyer tècnic municipal

Baixant la potència de la nostra instal·lació, podrem
reduir escalonadament la potència contractada, al·
hora que disminuirem la potència consumida:



Votar és
democràcia
El dia 6 de març, a la sala de Plens de l’Ajuntament
de la Secuita, va tenir lloc una conferència a càrrec
del diputat al Parlament de Catalunya, Oriol Amo·
rós, qui va explicar la importància d’anar a votar, el
procés de consulta iniciat pel govern de la Genera·
litat, el possible període de transició democràtica,
els punts forts d’aquesta oportunitat i les pors o
inquietuds que els ciutadans poden tenir, així com
s’ha d’actuar davant les possibles provocacions i el
full de ruta a seguir.
També varen participar a l’acte en Juanjo Borràs,
membre de l’Assemblea Nacional Catalana i Eu·
dald Roca, alcalde del municipi. En acabar la con·
ferència, es va iniciar un interessant debat, amb
preguntes del públic assistent, a qui Oriol Amorós
va aclarir els dubtes proposats i, alhora, va respon·
dre a les preguntes plantejades.
Davant d’un tema tant expectant, la sala va quedar
petita per la gran afluència de públic que va seguir
la conferència, en tot moment, amb molt d’interès i
que va participar ben activament en el debat.
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Obres Escola Bressol
Han començat les obres de construcció de la nova
Escola Bressol, adjudicades a l’empresa GICSA,
Empresa Constructora, per un import de 269.976,81
euros i amb la contractació de tres treballadors de
la borsa d’atur municipal. Per tal de finançar-les,
l’Ajuntament de la Secuita compta amb una sub·
venció de la Diputació de Tarragona, per un import
de 185.000,00 euros i una altra, demanada al PU·
OSC de la Generalitat de Catalunya, per 70.000,00
euros, tot aportant l’ajuntament la resta.
Les obres de construcció de l’edifici de l’Escola
Bressol van a bon ritme i estaran finalitzades el
proper mes de juny, per tal que pugui començar a
funcionar l’escola bressol el mes de setembre. Re·
cordem que aquestes obres també inclouen l’am·
pliació i pavimentació de l’actual camí i la construc·
ció d’una amplia zona d’aparcament asfaltada, al
costat de l’Escola Guillem de Claramunt, que esta·
ran del tot acabades quan es posi en marxa el nou
curs escolar, i que vindran a solucionar els actuals
problemes d’aparcament que es produeixen en les
hores puntes d’entrada i sortida del centre.

Fes de dissenyador!
Busquem un nom i un logotip
per l’Escola Bressol Municipal
de La Secuita
Ajuda’ns a trobar-lo!

Escriu en un full de paper el nom que més t’agradi
per a l’escola bressol i dibuixa un logotip que cre·
guis adient amb el nom que has posat.

El Ple de l’ajuntament decidirà el guanyador del
concurs i posarà el nom escollit a la nova Escola
Bressol.

Escriu en un altre full de paper el teu nom, edat,
adreça i telèfon.

El premi per al guanyador/a del concurs serà un
carnet d’accés -per a tota la família- a les piscines
municipals. Per a tot l’estiu 2014.

Posa el full del dibuix i el nom pensat en un sobre
i tanca’l. Escriu un pseudònim en el sobre i un nú·
mero “1”.
Posa el full de les teves dades personals en un al·
tre sobre i tanca’l. Escriu el teu pseudònim en el
sobre i un número “2”.
Pots entregar els sobres en les oficines de l’ajunta·
ment fins al dia 30 de maig de 2014.
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Les noves instal·lacions

poliesportives
Un cop finalitzat el procés de licitació, en breu s’ini·
ciaran els treballs corresponents a les obres de
“Construcció d’una pista poliesportiva i dues
pistes de pàdel a la Secuita”, projecte redactat
pels Serveis Tècnics Municipals. El termini per a
l’execució dels treballs és de sis mesos. Seguint
els mateixos criteris que es marcà l’ajuntament per
afavorir la contractació de gent a l’atur, el plec de
clàusules inclou la contractació de dues persones
aturades. A més, s’ha valorat amb una major pun·
tuació l’execució de major obra d’acord amb un
projecte global d’actuació a l’illa d’equipaments del
centre de la Secuita. Aquestes instal·lacions cons·
titueixen la segona fase d’actuació en aquesta illa,
on se centralitzaran bona part dels serveis lúdics
i culturals del municipi, i complementa la primera
fase, completada fa pocs anys amb la construcció
de les piscines i dels vestidors. Edifici que ja es
dimensionà per a donar servei a les noves instal·
lacions projectades.

a

Històricament, el municipi de la Secuita ha patit un
gran dèficit d’instal·lacions esportives. Fins fa poc,
només comptava amb una vella pista de formigó
emplaçada en una zona verda de l’antiga urbanit·
zació les Creus, però sense vestidors, ni cap tipus
d’equipament i instal·lacions bàsiques. Amb la
voluntat de pal·liar aquest dèficit, l’Ajuntament de
la Secuita va iniciar recentment la creació d’una
zona d’equipaments esportius dins d’una parcel·la
aïllada de titularitat municipal. Enguany farà qua·
tre anys que es van inaugurar les piscines munici·
pals en aquesta parcel·la, com a una primera fase
d’aquell projecte esportiu. Amb la intenció d’opti·
mitzar recursos, en el disseny de les piscines es
va contemplar l’emplaçament dels vestidors en un
punt central de la parcel·la, de manera que pogues·
sin servir simultàniament a una futura pista polies·
portiva, que ara es projecta.

Per tant, l’objectiu d’aquestes obres és ampliar i
consolidar aquella zona d’equipaments esportius a
l’aire lliure, dotant-la d’una pista doble poliesportiva
de 44x22 metres i dues pistes de pàdel de 20 x10
metres cadascuna. Aquestes pistes aprofitaran els
vestidors existents i estaran dotades de l’equipa·
ment i de les instal·lacions adequades, seguint els
criteris de seguretat, funcionalitat i d’habitabilitat,
recomanats al Pla director d’instal·lacions i equipa·
ments esportius de Catalunya (PIEC) i les indicaci·
ons de la Federació Espanyola de Pàdel.

3a fase

2a fase

1a fase
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reportatge
història

Època moderna

La plaga de la llagosta de 1687:
el cas de la Secuita i la seva contextualització
Paraules clau: Plaga de llagosta, la Secuita, 1687,
remeis, Antic Règim.

de verd, ni als arbres ni als camps ”. 1

La economia de l’Antic Règim fluctuava enormement
a causa de diversos factors com les guerres, les epi·
dèmies o les plagues. Això feia que periòdicament
es donessin crisis de subsistència. La demografia es
caracteritzava per una alta mortaldat i per una baixa
esperança de vida. En aquest sistema, la major part
de la població es dedicava a les activitats agrope·
cuàries. Aquest model feudal no va canviar fins a la
transició cap al capitalisme.

“Llavors el Senyor va fer que es girés un vent de ponent molt fort, que s’endugué les llagostes i les llançà
al Mar Roig. No en va quedar ni una en tot el territori
d’Egipte ”. 2

En la economia preindustrial, els mesos d’abril, maig
i juny eren dels anomenats mesos majors; era el mo·
ment que s’apropava la collita dels cereals. Durant
aquests mesos, s’acostumava a donar una alça en
els preus ja que s’estaven acabant els cereals de la
collita anterior; sobretot si havia estat pobre. Això po·
dia desencadenar en una crisi alimentària.
L’escassetat comportava la reducció dels aliments en
les capes populars i, conseqüentment, fam i descon·
tentament general que podia acabar produint motins.
La pròpia revolució francesa es va donar entre finals
de primavera i començaments d’estiu.
Una de les plagues que va afectar de forma impor·
tant les collites de Catalunya al segle XVII va ser la
plaga de les llagostes.
Les llagostes o saltamartins són una família d’insec·
tes ortòpters amb una gran facilitat per viatjar d’un
lloc a un altre, i de reproduir-se ràpidament; arribant
a provocar plagues devastadores. Només quan
s’apleguen un gran nombre d’exemplars, aquests
alliberen les feromones apropiades per activar la
conducta migratòria, el creixement de les ales i així
poder desplaçar-se cap a altres territoris per evitar
la competència pels aliments. Disposen d’un aparell
bucal per mastegar i menjar fulles.
Una plaga de llagostes és capaç de matar (indirecta·
ment a través de la gana) a milions de persones. Es
creu que un núvol de llagostes (una tona d’insectes)
es capaç de menjar en un dia el que menjarien 10
elefants o 2500 persones.
És ben conegut que una de les plagues que va asso·
lar Egipte va ser la plaga de la llagosta. Òbviament el
relat que en fa la bíblia és una mica exagerat i molt
literari.
“Van envair tot el país d’Egipte i es van escampar per
tot el territori. Mai no hi ha hagut a Egipte una munió tan gran de llagostes, ni n’hi haurà mai més cap.
Cobrien la superfície de la terra fins al punt que el
país va quedar enfosquit. Les llagostes van devorar
l’herba i la fruita dels arbres que s’havien salvat de la
pedregada. En tot el país d’Egipte no va quedar res

La solució va venir de la mà del vent:

La plaga de la llagosta de 1687 devia ser interpreta·
da per determinades classes socials amb una pers·
pectiva clarament apocalíptica.
Segons l’historiador britànic Henry Kamen, copiant
les impressions d’un cronista del 1687:
“Las vi pasar y parar días enteros y esto cuanto podía alcansar la vista como enxambres de abejas, de
manera que parecía estar delante del sol una niebla
... Estaba la gente unos y otros aturdidos de manera
que parecía ser el fin del mundo”.
Segons Català, la plaga de 1687 va ser espantosa:
“...mientras que a Tarragona pedían gente a los pueblos de la comarca para destruir la plaga, en Valls
faltaban brazos para dedicarse a tan triste faena, relevándose los hombres de cien en cien”.
Segons l’historiador Fuentes:
“Durant el mes de juny de 1687, la plaga assolí arreu
una extrema virulència...I, encara el 2 de març de
1688 les llagostes retornaven als termes del Catllar,
els Pallaresos, l’Argilaga i la Secuita”.
Segons Altisent, arxiver de Poblet:
“El pas dels núvols de llagostes deixaven les hortes i
els camps arrassats, com si hagués passat el foc”.
Durant la plaga, el monestir de Poblet es va veure
obligat a fer préstecs de cereals als seus vassalls.
L’hivern fou dur amb nevades i glaçades que ma·
taren els olivers i les cries de bestiar. Un monjo que
va anar de Poblet a Balaguer digué que en el mes
d’agost els ametllers i les vinyes no tenien fulles, com
si es trobessin al mig de l’hivern. Les ametlles tenien
rosegada tota l’escorça verda, els arbres i la fruita
estaven com secs i la vinya no tenia cap cosa verda.
L’únic que les llagostes no tocaven eren els carras·
cars, les oliveres, les alzines i els pins. La resta de
plantes les devoraven i també entraven a l’interior de
cases, pous i fonts.
Segons veiem a la documentació de l’arxiu de la
Secuita aquesta plaga va arribar al terme el “27 de
juny de 1687” entre “nou y deu de la matinada”. El
majoral de la Granja de la Tallada, qui va redactar
l’acta, aquell dia estava batent civada i va tenir que
aturar la seva feina a causa del núvol d’insectes
“jo batia aquell dia sivada ab los bous y lo macho

ague de parar per causa que no podia fer anar los
bous y tinque la batuda un ramat de dias a la era a
causa de la llangosta”.
Molts altres van haver de parar les seves tasques
quotidianes
“aquell dia ni ague molts que agueran de traura la
avaria per no poderla fer anar de la gran multitut de
lagosta que pasava”.
El text diu que aquest animal criava als llocs abando·
nats mentre que no ho feia als llocs cultivats.
“cria p los armsasots ab multa bundansia y plos conreus no”.
I que l’hagueren de treure durant la nit. El text ens
menciona la forma que van fer servir al terme per
acabar amb aquesta plaga.
“Lo millor fou pendra dos lansols cusits y al mig dels
dos lansols mig sacot o una bosota y luego posaro
a terra devant dellos y anar de la banda de on ve lo
vent no gaire luny dels llansols, y ab masetas anals
tocant a poch a poch y ellas saltan dins y luego agafar als dos caps i sacudirlos be i cauen dins la bosa
y despues tornar a fer lo mateix fins a parnia prou a
la bosa”.
Bàsicament consistia en fer caure els insectes a l’in·
terior d’uns llençols cosits al mig dels qual hi havia
un sac o una bossa lligada. Al moure els llençols, les
llagostes que havien caigut anaven a parar dintre del
sac. Tot seguit s’agafaven els insectes i es colgaven
a l’interior d’un clot amb cal viva.
“...y luego fer un clot obert y abocar los als y despues
terra damunt y pisa tot be”
Aquest sistema per acabar amb la plaga és el ma·
teix que es recomanava utilitzar en alguns tractats
de l’època . 3
“en lo tercer temps en que començan à volar, se van
escapant per la terra, y no tenan prou forças pera
volar molt alt, al qual temps tambè se redueix lo estat
en que caminan, se han de recullir axi mateix ab flassadas, llansols, y altres cosas semblants”.
A Lleida també es recomanava aquest sistema.
“...lo dels buitrons, ò borrasses ab vn sach al mitg,
ample de la boca, y estret del sol, y posantlo destès
á la part hont và caminant la Llagosta, tocantles, ò
guiantles; y quant ja lo buitre està ben negre de Llagosta, lo clouhen, y les fan caurer dins del sach, y les
porten à vns clots (ques deuhen fer) à enterrarles, y
ofegarles ab la terra que sels llanse de damunt”.
A Aragó es deia que aquest sistema es tenia que fer
de nit o en dies freds.

“Se ha de hazer esto antes que salga el Sol, que las
caliente; porque con el fresco de la noche, y mañana
estàn entorpecidas, y encogidas, y con el calor se alientan, y buelan, y no se cojen, ò se cojen mal, y assi
todas vienen de partes calidas, y no de frias”
A Lleida també van intentar aixafar-les amb uns
malls o fent passar un rodet de pedra com els que
s’utilitzaven a l’era. O bé es cremaven els camps de
cereals o s’escampava palla que després també es
cremava. Per ofegar-les es tapaven de terra o es fe·
ien caure a les sèquies.
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populars devia ser important. Un malestar que es
degué veure agreujat per la necessitat d’emigrar i
per les guerres. La plaga del 1687 va ser molt cala·
mitosa, però no la única. Les llagostes tornaren en
segles posteriors; l’última d’elles, als anys vint del
segle passat.

Fuentes, M. M. 1999: El Castell, Vila i Terme
del Catllar. Segles XII-XVIII. Ajuntament del
Catllar. p. 828-830.

Un altre manera de controlar la plaga, com va passar
a Milà l’any 1542, va consistir en pagar uns diners
pels sacs plens de llagostes. En poc temps s’ompli·
ren més de 12.000 sacs.

Plaga de la Llagosta
(Arxiu de la Secuita)

A València al 1548, va ser un cop d’aire el que les
va empènyer cap al mar i moltes s’ofegaren. Com a
curiositat, els pescadors van trobar dintre del peixos
moltes llagostes.

Grau, J.M.; Puig, R. 2007: Repercussions
de la Guerra dels Nou Anys al Camp de
Tarragona a “L’home i l’historiador. Miscel·
lània en homenatge a Josep M. Recasens
Comes”. Tarragona. p. 225-252.
Kamen, H. 1981: La España de Carlos II. Crí·
tica. Barcelona. p. 155.

Apèndix
documental

A Valls al 1687 veient que els porcs es menjaven
els insectes, la Universitat va decretar comprar 100
porcs.

1. La Secuita, 27 de juny de 1687. Acta
sobre la plaga de la llagosta. Arxiu de la
Secuita. Llibre de la Cort 1648-1737. Caixa
1248. Folis 344.

En els textos de l’època veiem la necessitat d’invocar
els sants i a Déu per aplacar la ira divina. Sorprèn
parlar d’ira divina en termes actuals, però parlem de
moments de forta religiositat on el món terrenal era
considerat com un mer trànsit cap al món celestial.

Llagosta fotografiada a l’Argilaga. 2012

“Entra deu Na Sa y la ayuda de molts sants i la diligensia de las personas no feren mal en tot lo camp
de Tarragona”.
S’exhortava a la gent a què fes tot tipus de devoci·
ons, oracions i penitències.
“com son pregarias, dejunis, vots, penitencias, y altres actes de virtut, y remeys espirituals; y pera que
no reste Nostre Senyor ofès ab escandols publichs,
y delictes atroces”.
L’església va crear tot un corpus d’exorcismes per
fer front a la pestilència 4. A la zona de Poblet, la
comunitat va ser sol·licitada per molts pobles perquè
fes rogatives i processons, i les relíquies dels sants
foren dutes a diverses localitats.

Les conseqüències socials, demogràfiques i econò·
miques de les llagostes es devien notar fins a molts
anys més tard. El descontentament de les capes

Altisent, A. 1974: Història de Poblet. Abadia
de Poblet. p. 510-515.

Català, P. 1987: La plaga de la llagosta a
Catalunya (1686-1688). Rafael Dalmau.
Barcelona. p. 24-25.

A l’horta de Barcelona, la solució va consistir en fer
caure les llagostes dintre d’un sedàs i d’aquí a un
sac. Quan el sac estava mig ple, es donaven cops
contra el terra per matar-les i després s’enterraven.

També foren nombrosos els pobles que adoptaren
patrons per fer front a la plaga. Al Catllar elegiren a
sort a Sant Nicasi, bisbe i màrtir de Rems i a Vilanova
d’Escornalbou elegiren a Sant Agustí.

Bibliografia
Buj, Antonio. 2003: Les plagues de la lla·
gosta. Algunes reflexions sobre una calami·
tat no tant natural a “Quaderns agraris”. p.
5-19.

A Aragó utilitzaven elements intimidatoris: penjaven
alguns rat-penats a les branques altes dels arbres o
agafaven moltes llagostes i les cremaven ja que en
sentir l’olor les altres fugien.

El rector de la parròquia del Catllar, Joan Belart, feia
notar a la lectura “entenent que era càstich de la divi·
na Justícia”. Ens diu Fuentes, que el rector va fer les
pregàries usuals sense que la plaga cessés.
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Una ilustració ensenyant la
neteja d’un camp de llagostes als EUA.
Harper Weekly, 1875 (Kansas Memory)

1
2
3

Èxode 10, 14-15.
Èxode 10, 18.

“Els remeys per la matansa de la plaga de la llagosta”. Un
aplec de textos estampat al 1688 als tallers de Rafel Figueró.
Va ser escrit perquè cada poble pogués escollir el remei més
convenient.
4
Geronim Palol, 1687. “Relacio dels motius per los quals
nos castiga la divina iusticia regularment ab la plaga de las
llagostas, dels danys que ocasionan en los regnes que la
experimentan y dels remeys divinos y humans se han experi·
mentat favorables en diferents provincias pera extinguirla”.

Dia 27 de juny de 1687 ha arribat la plaga de
la llagosta en lo terme de la Secuita ab tan·
ta multitud que los que batian aquell dia ni
ague molts que agueran de traura la avaria
per no poderla fer anar de la gran multitut de
lagosta que pasava y arriba entra nou y deu
de matinada y ho puch asegura perque jo
batia aquell dia sivada ab los bous y lo mac·
ho ague de parar per causa que no podia fer
anar los bous y tinque la batuda un ramat
de dias a la era a causa de la llangosta y la
agueram de traura en la nit y cria p los arm·
sasots ab multa bundansia y plos conreus
no. Lo any vinent lo dia de Na Sa de Mars ne
comensi aveura de nada lo modo de matarla
fou de moltas maneras. Lo millor fou pendra
dos lansols cusits y al mig dels dos lansols
mig sacot o una bosota y luego posaro a
tera deviant dellos y anar de la banda de on
ve lo vent no gaire luny dels llansols, y ab
masetas anals tocant a poch a poch y ellas
saltan dins y luego agafar als dos caps i sa·
cudirlos be i cauen dins la bosa y despues
tornar a fer lo mateix fins a parnia prou a la
bosa y luego fer un clot obert y abocar los als
y despues terra damunt y pisa tot be y al fin
entra deu Na Sa y la ayuda de molts sants
i la diligensia de las personas no feren mal
en tot lo camp de Tarragona. Y se desapara·
gueren en lo any de 1688.
Text i fotografies: Marc Dalmau
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Recull d’imatges de les diferents activitats
organitzades per les nostres associacions

Tallers d’atrapasomnis

Pessebre de L’Argilaga

Cavalcada de Reis

Manualitats
a Les Gunyoles
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El racó de
la cuina

La veritable cuina casolana
de Catalunya
Bateria de cuina
necessària

Una olla gran, per mor de poder tenir en qualsevol
moment aigua calenta a la disposició; dues olles
per a coure l’escudella, una d’elles per a bullir la
verdura; dues olles una mica més petites per a bu·
llir comestibles en quantitat petita; quatre cassoles
que vagin disminuint de tamany.
Tan les olles com les cassoles han de tenir la cor·
responent tapadora. Dues paelles, una molt més
gran que l’altre; unes graelles, dos o tres pots
esmaltats amb nansa o mànec; una cafetera; un
colador de cafè, una tetera, dues esbromadores,
dos cullerots, dos tupins, un gerro per a l’aigua, un
embudet, un flaner gran i motllos de flam petits,
dos coladors de mida diferent, quatre tasses grans
o bols, sis gots de cristall, una cassola dedicada
només a bullir la llet, un morter de má, molinet de
cafè, algunes forquilles i culleres de fusta, un talla·
dor de fusta o piló per tallar-hi la carn, una màqui·
na de trinxar carn, un pot ben tapat per guardar-hi
el cafè torrat i altres pots semblants en els quals
es pot escriure un lletreret amb el que continguin.
Cuidi’s de posar ordenadament aquests pots en un
prestatge adornat amb papers o draps fets expres·
sament. Un cistell de filferro per posar ous, un filtre
per l’aigua, un canti, una ampolla per a oli, una bo·
tella de vinagre i tres gibrells de terrissa.

Farcellets de col

Text: Maria Boira

Ingredients:

-Una col espessa arrissada (agafar les fulles cen·
trals)
-300 grams de carn magra de porc (rostida amb
ceba i vi ranci)
-Farina, oli, sal
Picada: 4 o 5 alls escalivats, 1 tomàquet escalivat,
100 grams d’ametlles torrades, un polset de pebre
vermell i julivert.
Procediment:
Es posa aigua a bullir, s’hi tiren les fulles de col
senceres, es bullen de 2 a 3 minuts i s’escorren a
sobre d’un drap perquè els xopi l’aigua.
A part, es trinxa el rostit de carn que haurem realit·
zat en una cassola amb ceba i vi ranci.
Es van posant muntets de trinxat al mig de cada
fulla de col ben estirada, es doblega de la part de
baix cap a dins, després d’un costat i de l’altre, tam·
bé cap a dins i, finalment, es fa girar en direcció a
la part de dalt de la fulla fins que queda com un
paquetet, s’enfarinen tots els paquetets o farcellets
i es fregeixen. A banda es prepara la picada i es tira
a la cassola, s’aclareix amb aigua de bullir la col i
es fa coure a foc lent durant un quart d’hora.
Molt bon profit!
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aassociacions
través de l’objectiu
del municipi

Macro natura

L’associació de veïns de Vistabella va organitzar
del 21 de desembre al 6 de gener al Casal Jujol
una magnífica exposició sobre insectes del nostre
municipi i altres lloc a càrrec de Martin Hoffmann
veí de Vistabella.

Macro fotografia
de la natura

La papallona de la col
(Pieris brassicae)

Totes, o quasi totes, les càmeres tenen una opció
macro, si la fem servir bé, podrem fer fotos molt
grans de les coses més petites, des d’una fulla a
una formiga o la pela d’una taronja, quan la fem
gran ens pot arribar a meravellar. Tan sols s’ha de
tindre una mica d’imaginació i paciència, amb la
macro podem fer “quadres” de qualsevol cosa que
tenim al nostre voltant i al veure’l engrandit veurem
el subjecte d’una altre manera, molt més artístic i
detallat, a la vegada que la fem part nostra, aturada
en el temps ...
A mi em fascina la fotografia macro, especialment
fotografiar la natura, sobre tot els insectes. Es tot
un repte no apte per espitosos
Si t’agrada l’idea i vols saber que fa falta per fer
fotos Macro a papallones, abelles ...

La papallona de la col és la papallona més comú i
pertany a la família Pieridae.
Es pot veure durant tot l’any, menys els dies més
freds de l’hivern, a la primavera i a l’estiu estan per
tot arreu, com la majoria d’insectes

1- Una càmera compacta que tingui l’opció macro ,

o una reflex amb objectiu macro, si pot ser 1:1
2- Paciència i sigil, ens hem d’apropar poc a poc
amb moviments lents ... oh !! S’ha escapat volant !!
ja t’he dit que tinguis paciència! ... :)
3- A vegades és millor esperar que vinguin a prop
d’unes flors amb els ulls molt ben oberts
4- Buscar un bon enquadre, depèn de la flor, la
posició de l’insecte, la llum...
5- Fer moltes fotos del mateix insecte, pot ser que
la meitat de les fotos surtin desenfocades o mo·
gudes, amb la fotografia macro s´han de llençar a
la brossa moltes, que dic... moltíssimes fotos!!, tin·
drem sort si surten bé unes poques. Amb el temps
anirem millorant, no hi ha dubte !!
però sobre tot fer moltes fotos, pot ser que no veu·
ràs mai més l’insecte en aquesta posició, el fons
sempre canvia, la fulla on es posa també, la llum...
tot !! Difícilment farem la mateixa foto un altre dia.

6- Només queda arribar a casa i veure-las per l’ordi·
nador amb una bona pantalla, amb tot els detalls...
amb podeu creure que valdrà la pena la sortida al
camp quan vegis un parell de fotos més o menys
bones (sempre es millorable) però la satisfacció de
tenir el bitxo en la teva col·lecció no té pèrdua....
però aneu amb compte: La macro fotografia pot ar·
ribar a ser un vici incurable...!!!!
Molta sort i paciència amb les fotos!!!
Fins aviat
Martin Hoffmann

Les larves (els cucs) s´alimenten de fulles de les
plantes de la família Brassicaceae, especialment
de la col, arribant a constituir una plaga per els cul·
tius. Té una germana una mica més petita, la Pieris
rapae i és molt fàcil confondre-les.
Estan per tota Europa, Nord de Àfrica i part de Àsia,
fins el Himalaia. Fins i tot a New York
Medeix entre 50 i 70 mm
Els mascles són blancs, amb un punt negre, les
femelles es diferencien perquè tenen dos punts.
Per la part exterior son d’un groc verdós pàl·lid.
A part de ser molt bones pol·linitzadores per la gran
quantitat d’aquestes, constitueixen un bon àpat per
aràcnids, mantis, peixos, ocells, petits rosegadors,
rèptils ...
El cicle s’acaba amb unes minúscules vespes pa·
rasitàries de la papallona de la col. Amb els insec·
ticides eliminem aquestes vespes i potser són el
remei perfecte per a combatre la plaga de les pa·
pallones blanques
El capoll en principi és de color verd i després d’un
marró grisenc.

16

Octubre ·Gener
Novembre
2014 · Desembre
Març 2014 2012

Papilio Machaon

És una papallona diürna. Una de les papallones
més espectaculars dels Països Catalans. Aquesta
papallona és de vol ràpid i es passa el dia anant de
camp a camp. Li agrada xuclar les flors de l’anís i
del fonoll. És una papallona molt comuna a l’estiu i
es troba sovint als jardins.

associacions
del
el
racó natural
demunicipi
la saviesa
informació
municipal

l
El racó natura
de la saviesa

Quatre
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Trauma

Que és un trauma?
La paraula trauma deriva del grec i significa feri·
da. El trauma és una ferida que pot ser provocada
per variades situacions. Quan escoltem parlar de
traumes ho associem a problemes originats per
grans desastres naturals com terratrèmols, grans
huracans inundacions. I també aquells provocats
per l’home, com guerres, accidents, abusos etc.
Aquests els especialistes els anomenen Traumes
amb “T” per la gran magnitud de les seves causes.
També existeix una altre categoria de traumes amb
“t” l’origen està relacionat amb fets aparentment
de menor importància. Pot ser tan perjudicial un
“Trauma” com un “trauma” per què els seus efec·
tes dependran de cada persona, la seva història i
entorn afectiu del moment en que s’hagi produït i
de la seva reiteració al llarg del temps, El trauma
no importa el seu origen, fereig de tal manera la
salut, la seguretat i el benestar de la persona que
aquesta pot arribar a desenvolupar creences falses
i destructives d’ella mateixa i del món.
Aquestes creences poden estar referides a la prò·
pia persona “sóc un incapaç, són poruc, estic in·
defens, m’ha atacaran, sóc dolent, no m’estimen”

La col

És una verdura rodona que conté molts nutrients
essencials per al nostre organisme. D’entrada, és
rica en alanina, que intervé en la producció d’anti·
cossos; arginina, que repara els teixits i construeix
el múscul; vitamina C més que les taronges i àcid
fòlic que les embarassades coneixeran bé perquè
és essencial per al desenvolupament del fetus.

a un altre aspecte com” sóc incapaç de ser un bon
alumne, de complir els meus horaris, de parlar en
públic, no serveixo per escriu-re, no em mereixo
tenir èxit. Aquestes creences interferixen i dificulten
la conducte. Quan estem amenaçats per un perill
emocional o físic, el nostre sistema nerviós està
preparat per reaccionar davant el perill, s’accelera
el ritme cardíac, augmenta el ritme de la respira·
ció, els músculs es tensen etc. Un cop ha passat el
perill el sistema d’alerta deixa de funcionat i torna
a la normalitat. Però quan una experiència que pot
implicar dolor, vergonya, por o pànic és aclapara·
dora per la seva intensitat pot ocórrer que el siste·
ma nerviós no estigui en condicions d’elaborar una
resposta de control. En conseqüència el sistema
de prevenció i defensa es manté en estat d’alerta
permanent i a partir d’aquest moment la més petita
situació que recordi el fet traumàtic dispara tota la
bateria d’estímuls per reaccionar con si estigués
defensant-se de la mateixa manera com ho va fer
el primer cop. En aquesta situació les reaccions de
la conducte es tornen inadequades i la persona pot
quedar bloquejada, paralitzada, indefensa.

Prevé la hipertensió i redueix el colesterol, essenci·
al per el cervell i contra la depressió, el bon funcio·
nament de la glàndula pituitaria de la tiroides.
Les fulles externes presenten una concentració im·
portant de vitamina E i contenen més calci que les
fulles internes.
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Calendari d’activitats i serveis
ABRIL 2014
dl

dm

dc

Pilates
Puntes de coixí
Zumba

Zumba

1
Gimnàstica
Dansa del ventre

7
Gimnàstica
Dansa del ventre

Andròmines
Pilates
Puntes coixí
Zumba

Gimnàstica
Dansa del ventre

21
Gimnàstica
Dansa del ventre

28

4

5

Gimnàstica
Zumba
Teatre

11

17
Pilates
Teatre

12

18

19

Presentació del
POUM a Vistabella

23

24

Gimnàstica
Zumba
Teatre

25

26

13

5

Deixalleria mòbil

Gimnàstica
Dansa del ventre

20

12

dc

Andròmines
Pilates
Puntes coixí

d

Pilates
Puntes coixí

Gimnàstica
Dansa del ventre

Pilates
Puntes coixí

19

Zumba

Pilates
Teatre

14
Zumba

20

26

30

Pilates
Teatre

7

13
Pilates
Puntes coixí

27

Zumba

6

Gimnàstica
Donació de
sang a l’Escola Dansa del ventre
Guillem de
Claramunt

Zumba

29

dm

6
Gimnàstica
Dansa del ventre

Gimnàstica
Zumba
Teatre

16

22
Pilates
Puntes coixí
Zumba

10
Pilates
Teatre

Zumba

dl

Presentació del
POUM a L'Argilaga

9

15

MAIG 2014

dg

Pilates
Teatre

3
Pilates
Teatre

Zumba

ds

Gimnàstica
Zumba
Teatre

2

8

Pilates
Puntes coixí
Zumba

dv

Pilates
Teatre

Zumba

Pilates
Puntes coixí
Zumba

14

dj

Pilates
Teatre

21
Zumba

27

Pilates
Teatre

28

Informació municipal
Telèfons d’interès
Ajuntament					
CEIP Guillem de Claramunt			
AMPA						
Consultori mèdic					
Farmàcia					
Cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Secuita
Cooperativa Agrícola de l’Argilaga			

De dilluns a divendres, feiners SECUITA,LA> TARRAGONA

977 61 14 21
625 94 30 31

SORTIDA

ARRIBADA

977 61 12 67

06:59

07:45

De dilluns a divendres laborables 1

977 61 12 07

07:50

08:25

De dilluns a dissabte laborables 1

977 61 13 62

09:24

10:00

De dilluns a divendres laborables 1

10:50

11:25

De dilluns a dissabte laborables 1

12:34

13:10

De dilluns a divendres laborables 1

12:43

13:15

Dissabtes laborables 2

977 61 12 17

Horari metge de familia
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

14:39

15:10

De dilluns a divendres laborables 1

8.30-12.00

8.30-11.40

15.10-17.40

8.30-11.40

8.30-14

De dilluns a divendres laborables 1

12.00-13.30

14:50

15:25

12-13.30

16:15

16:50

De dilluns a divendres laborables 1

18:09

18:50

De dilluns a divendres laborables 1

19:35

20:10

De dilluns a divendres laborables 1

20:54

21:25

De dilluns a divendres laborables 1

Vistabella
L’Argilaga

12-13.30

Les Gunyoles 12.30-13.30
Horari infermeria
La Secuita

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30-11.30

8.30-12.40

11-13

11-13

9.45-12

Vistabella
L’Argilaga
Les Gunyoles

La Secuita - Tar

977 61 14 54

Horaris de consulta mèdica, infermeria i pediatria
La Secuita

Horaris d’autobús

8.30-10.30

Vigència dels horaris
1) del 02-01-2013 al 24-12-2013 i del 26-12-2013 al 31-12-2013
2) del 17-01-2013 al 24-12-2013 i del 26-12-2013 al 31-12-2013

8.30-10.30
12.30-13.30

Per demanar visita mèdica o d’infermeria, truqueu al telèfon 902 111 444. També podeu
demanar-la a www.gencat.net/ics. Per a atenció continuada o qualsevol altra informació
truqueu al CAP del Morell: 977 84 06 56.

]

Emergències
Mossos d’Esquadra
Ambulàncies
Bombers
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dl
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dc

dj
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19

dg

Gimnàstica
Zumba
Teatre

1

2

4

3

Gimnàstica
Dansa del ventre

Presentació del
POUM a
Les Gunyoles

8

Gimnàstica
Zumba
Teatre

9
16

11

2

Deixalleria mòbil

Gimnàstica
Dansa del ventre

18

9

10

Gimnàstica
Zumba
Teatre

15

17

Gimnàstica
Zumba
Teatre

22

Gimnàstica
Dansa del ventre

23

24

25

Gimnàstica
Zumba
Teatre

29

1

23

31

Zumba

3
Andròmines
Pilates
Puntes coixí

Zumba

Andròmines
Pilates
Puntes coixí

Pilates
Teatre

Zumba

Andròmines
Pilates
Puntes coixí

6

12

18

14

Gimnàstica
Zumba
Teatre

Pilates
Teatre

8
Deixalleria mòbil

13

19

25

7

Gimnàstica
Zumba
Teatre

Pilates
Teatre

Zumba

24

Gimnàstica
Zumba
Teatre

5

11

17

30

Pilates
Teatre

4

10

16
Gimnàstica
Dansa del ventre

30

Andròmines
Pilates
Puntes coixí

20

21

27

28

15
Portes obertes
de la piscina
municipal

22

Gimnàstica
Zumba
Teatre

26

29

Telèfons de contacte per les activitats del casal:
Gimnàstica
Ajuntament
977611354

rragona

Pilates
De 19 a 20h
Emilio Benito
649527447

Dansa del ventre
De 19 a 20h
Isabel
977378999

Tarragona - La Secuita

De dilluns a divendres, feiners TARRAGONA> SECUITA,LA
SORTIDA

ARRIBADA

06:10

06:40

08:30

Teatre
22h
Tere Morelló
977611035

Zumba
De 20.30 a 21.30h
Sara Jane O’Relly
688434545

Reus - La Secuita

Puntes de coixí
De 17 a 19h
Neus
977610651

La Secuita - Reus

REUS> SECUITA,LA
SORTIDA

ARRIBADA

De dilluns a divendres laborables 1

09:25

10:18

De dilluns a divendres laborables

09:05

De dilluns a divendres laborables 1

13:25

14:20

De dilluns a dissabte laborables

09:15

19:50

De dilluns a dissabte laborables 1

11:50

12:23

De dilluns a divendres laborables 1

12:00

12:35

Dissabtes laborables 1

13:15

13:50

De dilluns a dissabte laborables 1

14:00

14:31

De dilluns a divendres laborables 1

15:15

15:50

De dilluns a divendres laborables 1

18:00

18:35

De dilluns a divendres laborables 1

19:00

19:35

De dilluns a divendres laborables 1

20:15

20:46

De dilluns a divendres laborables 1

22:05

De dilluns a divendres laborables 1

21:30

Vigència dels horaris
1) del 02-01-2013 al 24-12-2013 i del 26-12-2013 al 31-12-2013

SECUITA,LA> REUS
SORTIDA

ARRIBADA

10:18

11:25

De dilluns a divendres laborables

14:20

15:20

De dilluns a dissabte laborables

Aquests horaris s’han extret de les pàgines web d’Autocars Grupo
Hife i Autocars Plana i estan condicionats a la fluïdesa del trànsit.
(15-04-2013)

Octubre · Novembre · Desembre 2012

núm.

19 ·

Gener 2014 · Març 2014

Quatre

Preinscripció

20

Escola Bressol
Municipal
de La Secuita
Procés d’admissió d’alumnes

Preinscripció curs 2014 – 2015

• La preinscripció està regulada per la normativa del departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
• Podeu realitzar la preinscripció a les oficines municipals C/ Sant
Cristòfol, 2 – La Secuita.

Calendari de preinscripció escoles bressol

Imatge gentilesa de barruguet.com

• El procés d’admissió d’alumnes a les escoles bressol municipals
està regulat per la normativa del departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
• Les famílies amb infants són informades per correu a partir del mes
de març del procés d’admissió d’alumnes a les escoles bressol a través de:
- Tramesa d’informació sobre les característiques dels centres
d’educació infantil de primer cicle

Horaris i preus de l’Escola Bressol Municipal
de la Secuita
• L’horari escolar es el següent:
- Matins, entrada de 8,30 a 9 h fins les 12 h.
- Tardes, de 15 h a 16,30 h.
• L’escola disposarà d’un servei complementari d’acollida de matí o
tarda en funció de la demanda.

FASES

DATES

PREUS

Presentació de sol·licituds

Del 5 al 16 de maig

Inscripció

50 €

Llistes amb el barem

27 de maig

Sorteig

29 de maig

Quota mensual

Reclamacions

28, 29, 30 de maig

180 €/mes. Els alumnes empadronats
al municipi de la Secuita gaudiran
d’una subvenció directa de 20€/mes,
pagant una quota de 160 €/mes.

Resolució de reclamacions

3 de juny

Material

50 €

Llistes d’alumnat admès

5 de juny

Menjador fixos

6,20 €/dia

Període de matriculació

10 al 13 de juny

Menjador esporàdics

6,80 €/dia

