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Eudald Roca i Gràcia
Alcalde

Sense gairebé adonar-nos-en, tornem a ser a 
l’estiu, un temps molt especial als nostres po-
bles. La nit de Sant Joan marca el seu inici i 
la celebrem amb revetlles i fogueres, petards i 
coets, coca i cava.
Amb l’estiu s’inicia un període de relaxació: la 
canalla deixa d’anar a escola, els horaris per-
den la rigidesa habitual, la gent ocupa el temps 
d’una altra manera i quina cosa fer a les va-
cances, es torna una prioritat. Les hores del 
dia s’allarguen i les podem omplir amb multitud 
d’activitats a l’aire lliure.
Aquest temps també ens retorna aquells veïns 
i veïnes que viuen lluny i que, any rere any, tor-
nen en busca del retrobament amb els amics 
de sempre, i en busca de la tranquil·litat, la vida 
assossegada, la serenor i la llibertat que ofereix 
als més petits el gaudi de l’estiu a les nostres 
contrades. 
Al municipi el temps no s’atura, però sembla 
que transcorre més lentament. Els canvis es 
produeixen a un ritme assimilable, quasi sen-
se adonar-nos-en. Els costums de sempre es 
van adaptant als nous temps i son rellevats pels 
nous hàbits, sense trencament, en un procés 
d’adaptació suau. Moltes vegades ens sembla 
que podem predir amb exactitud el que farem 
l’estiu vinent, i el següent, i l’altre de més en-
llà i, de sobte, aturem la ment i recordem amb 
enyorança el que fèiem fa deu anys, i com ens 
sembla de distant. Tot ha canviat i tot ens sem-
bla igual.
Les nits a la fresca és un d’aquests costums. 
Quan el sol s’amagava, desprès de sopar, les 
famílies sortien a la porta de les cases, feien 
petar la xerrada sense aixecar la veu, per no 
molestar als que reposaven, comentaven anèc-
dotes tot gaudint de la bona temperatura de 
la nit. La canalla, enjogassada al seu voltant, 
corria amunt i avall, tot aprofitant al màxim les 
darreres hores del dia, les més agradables. A 
mitjanit, tothom es recollia. Les animades con-
verses en to baix donaven pas al silenci de la 
nit, només trencat pel cant dels grills o d’algun 
lladruc nocturn, delatant qui voltava pels car-
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· Menor ocupació de sòl (compactació 32%)
· Evitar la dispersió dels creixements
· Conservació del medi rural i protecció del paisatge i el   
   patrimoni arquitectònic
· Consolidació i conservació dels nuclis antics
· Reducció global del sostre (2%)
· Reducció del sostre residencial (17%)
· Lleugera reducció del potencial habitatges (1%)

En el marc del procés de participació ciutadana, l’Ajuntament de la Secuita ha convocat qua-
tre presentacions del POUM, una a cada nucli de població, i cinc sessions de debat. També 
s’ha realitzat una exposició itinerant amb 16 plafons explicatius del nou pla. Cal esmentar 
l’enquesta, de caràcter anònim, que podeu trobar a les oficines municipals o bé omplir tele-
màticament al web de l’Ajuntament. Us animem a participar en aquest procés i construir el 
municipi del futur.

El POUM és l’instrument per repensar, ordenar els nostres pobles, el nostre territori, el medi 
que ens envolta, les infraestructures, els serveis... En definitiva, no s’ha de veure només com 
un pla urbanístic, sinó com allò que definirà el nostre marc de convivència, les relacions so-
cials i el desenvolupament futur del municipi i els seus quatre pobles.

Tota la informació està disponible a l’apartat d’urbanisme del web municipal:
www.lasecuitaajuntament.cat/urbanisme/poum-avanc-de-planejament/

En el plenari del dia 17 de març es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals 
l’avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi, l’informe de sos-
tenibilitat ambiental preliminar i la delimitació dels àmbits de suspensió de llicències. Aquest 
pla ha de substituir les vigents Normes Subsidiàries de Planejament (NSP) que, tot i ser apro-
vades l’any 2000, proposaven un model de creixement i una regulació urbanística caducs a 
dia d’avui.

El nou pla, adaptat a la nova legislació urbanística estatal i nacional i al planejament territorial 
superior (Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona), té com a objectius generals mantenir 
la singularitat del municipi i el seu context rural, i garantir la pervivència, fesomia i valors dels 
quatre nuclis històrics.

Com a avanç de pla, suposa una proposta de sortida, un document d’intencions que anirà 
agafant forma al llarg de la seva tramitació, tot incorporant, en la mesura del possible, les 
aportacions veïnals i les prescripcions dels diferents organismes competents.

· Reserva de 230 habitatges de protecció pública
· Concentrar grans reserves per a equipaments, ben 
   ubicades i connectades
· Nova estructura viària: variants, eliminació de traves- 
   seres i condicionament del camí dels Horts
· Potenciar el comerç: nous eixos i centralitats
· Creació de sòl industrial i per a usos terciaris
· Potenciar l’Estació del Camp i el seu entorn

ESTRATÈGIES DEL POUM. RESUM

El nou P.O.U.M.: aprovat l’avanç de pla
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Proposta (POUM)

Hectàrees (ha) Sostre (m2) Habitatges

Residencial Industrial Terciari Total

SU 21,59 95991,88 5536,87 0 101528,75 561

SUD 39,95 55846,09 81829,68 116340,44 254016,21 395

SUND 9,77 0 68368,85 0 68368,85 0

TOTAL 71,31 1�1837,97 1��73�,�0 1163�0,�� �23913,81 9�6

Planejament vigent (NSP)

Hectàrees (ha) Sostre (m2) Habitatges

Residencial Industrial Terciari Total

SU 23,39 110936 3670 0 114606,00 586

SUD 26,72 33057,75 94509,80 0 127567,55 132

SUND 54,55 38185 0 152740 190925,00 250

TOTAL 10�,66 182178,7� 98179,80 1�27�0 �33098,�� 968

El costum de prendre la fresca i 
el descans dels veïns

www.lasecuita.cat

rers. L’endemà, a trenc d’alba, tot el poble es 
tornava a posar en marxa. Era el costum, era el 
què sempre s’havia fet.
En els últims anys aquest tradicional costum de 
prendre la fresca ha portat tot un seguit d’en-
frontaments entre veïns. 
Per una banda, hi ha el dret al descans nocturn 
d’aquelles persones que per infinitat de raons 
han d’anar a dormir d’hora, bé perquè treballen 
i s’han de aixecar molt de matinada, bé perquè 
no estan de vacances, bé perquè tenen maina-
da petita que dorm i el soroll els trenca la son 
o, simplement, perquè tenen tot el dret al seu 
descans nocturn.
Per una altra banda, hi ha les persones que 
estan de vacances, que volen fruir al màxim 
d’aquestes, que de cada nit n’acaben fent una 
festa. Un acudit porta a l’altre, el volum de la 
veu es va aixecant animadament, sense cap 
mala intenció de molestar a ningú, però va pu-
jant, ara un crit, ara una cleca, ara un xiscle..., 
no ve d’una hora, -es estiu!-, s’hi està bé i demà 
no hi ha obligacions concretes. I la canalla va 
amunt i avall, amb bicicleta, amb patinet, xis-
clant i cridant per tot arreu, sense ningú que els 
controli.
Enfrontades, doncs, les dues situacions: el des-
cans dels primers i el esbarjo dels segons.
Quan una persona vol dormir i no pot, dia rere 
dia, perd la paciència. És un fet provat, inde-
pendentment del grau de tolerància de cadas-
cú. El descans nocturn és un dret dels ciuta-
dans i està per damunt dels costums. Ningú no 
té dret a pertorbar-lo i s’ha de respectar.
Prendre la fresca és un costum agradable, ben 
arrelat als nostres pobles, però no tot s’hi val. 
Prendre la fresca no és una festa nocturna di-
ària, no és no tenir cura del que la canalla fa o 
bé on va; de si crida o si xiscla. Les converses 
han de tenir un to fluix, per tal de no molestar 

al veïns que reposen. Els pares i les mares son 
els responsables, en tot moment, dels seus fills 
i filles; del que fan i per on van; de què les seves 
accions no suposin una molèstia per als altres 
veïns i veïnes.
Cada any, per aquestes dates, l’Ajuntament 
feia un ban cridant a la responsabilitat dels seus 
veïns en aquest aspecte. Recordava la respon-
sabilitat de pares i mares envers els seus fills 
i filles; demanava el respecte al descans dels 
veïns i fixava les dotze de la nit com a hora mà-
xima de recollida. Enguany, per primera vega-
da, aquest ban no es farà. Això no ha de servir 
d’excusa a ningú per alterar el descans dels al-
tres, sobre tot a partir de les dotze de la nit.
Amb això no es vol prohibir aquest bonic cos-
tum, tot el contrari. Gaudiu-lo, però amb res-
ponsabilitat. Intentem trobar entre tots un punt 
d’equilibri i de respecte entre veïns, i fem les 
coses de forma responsable. Els uns una mica 
més tolerants, els altres una mica més mode-
rats. Com a alcalde, apel·lo una vegada més al 
vostre sentit comú, al bon veïnatge i al vostre 
civisme. Feu que ningú no hagi de renunciar a 
res. Ni al dret al descans nocturn ni al costum 
de sortir a prendre la fresca.
No vull tancar aquestes ratlles sense animar-
vos i encoratjar-vos a participar en les Festes 
Majors de Les Gunyoles, L’Argilaga, La Secuita, 
Sant Roc i Vistabella, així com agrair a les dife-
rents comissions de festes tot l’esforç que duen 
a terme per fer que siguin, -i ho són!-,  les més 
lluïdes i, durant tot l’any, les més esperades.
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Fem educació viària 
El dia 22 de maig els alumnes de 1r, 3r i 5è de 
Primària van participar en les activitats d’Educació 
Viària que organitza el Consell Comarcal del Tar-
ragonès.

Els alumnes, distribuïts en grups, van poder expe-
rimentar  en un circuit muntat a la pista de l’esco-
la, en el que circulaven en bicicleta i, a la vegada, 
aprenien a respectar els vianants i les normes bà-
siques de circulació.

La millora de
les TIC a l’escola 
Aquest curs l’escola de La Secuita ha fet un pas 
endavant cap a la millora de la competència digital 
dels seus alumnes. 

El centre ha comprat ordinadors nous per a les au-
les d’infantil i primària. Totes les aules de primària i 
una d’infantil tenen projectors nous que s’afegeixen 
als que ja teníem a les aules de música, anglès i 
a les pissarres digitals de 6è i de l’aula d’informà-
tica.                                                                  

També cal destacar que el Departament d’Ense-
nyament ens ha fet arribar la connexió a Internet 
per cable amb el que podem navegar a molta més 
velocitat que fins ara.

L’escola els ha posat per a que els nens puguin 
utilitzar les TIC a les classes, així aprendre és més 
divertit i treballem activitats que fins ara no podíem 
fer. (Aules amb ordinador i projector nou)

Autors: Lucía Márquez, Cristhian Martínez,
Enric Lombarte, Lorena Navarro

Participació en el
XI Certament Infantil i
Juvenil de Lectura
en Veu alta
El dia 28 d’abril de 2014, dues alumnes de l’escola 
van participar en el XII Certament infantil i juvenil 
de lectura en veu alta organitzat per Enciclopèdia 
Catalana juntament amb el Departament d’Ense-
nyament.

L’Angelly i l’Ona van ser escollides per un jurat for-
mat per mestres i alumnes de l’escola. La primera, 
va participar en la categoria “Timoners” correspo-
nent als alumnes nouvinguts i l’Ona en la catego-

escolaAbril 2014 · Juny 2014 Quatre

Amanida increible 

Entrevista a la directora 

Anem a caminar!
Des de ja fa uns anys i per tal de conèixer millor els 
nostres voltants, tots els alumnes de l’escola vam 
realitzar una sortida per l’entorn.

Aquest curs, vam seguir  diferents rutes per tal que 
tots poguessin gaudir  de la sortida seguint el seu 
propi ritme. Per això, els alumnes de P3 van anar 
fins a Vistabella on van poder resguardar-se de la 
calor tot dinant a l’interior del Casal. Allà van ser 
obsequiats amb una postal de l’església de la Po-
blació.

Els alumnes de P4, P5, 1r, 2n i 3r van continuar 
la ruta fins a “Els Masos”, on el Sr. Sorribes els va 
ensenyar les granges de porcs i, molt amablement 
ens va cedir un espai per poder dinar.

Els més atrevits, però també més grans, van anar 
fins a l’Alzina Centenària.

Volem agrair al Sr. Eudald Roca la seva ajuda en 
l’organització de la caminada i acompanyament, 
així com el suport logístic que vam tenir dels res-
ponsables de la brigada municipal.

Sortida a Montblanc 
El passat divendres 25 d’abril tots els alumnes de 
l’escola Guillem de Claramunt – des de P3 fins a 6è 
– vam realitzar una sortida a la vil·la de Montblanc. 
Quan es va triar l’excursió, es va pensar en aquest 
lloc i aquesta data per tal de poder aprofitar la set-
mana medieval i així també poder lligar-ho amb el 
projecte interdisciplinari que hem treballat a l’esco-
la aquest curs 2013-14.

Van partir tres autocars del centre (dos estaven 
subvencionats). En arribar, vam esmorzar tots 
junts a la plaça de Sant Francesc. Quan vam aca-
bar, ens van recollir uns monitors vestits de l’èpo-
ca i ens vam dividir en grups per edats. Durant el 
matí ens va acompanyar el Sr. Eudald Roca, al-
calde de la Secuita i un Regidor de l’Ajuntament 
de Montblanc, ja que per deferència de l’alcalde de 
Montblanc, vam poder passar pel Pas de Ronda 
de les muralles del poble. Altres dels monuments 
i indrets que vam visitar van ser el portal de Sant 
Jordi, l’església de Santa Maria la Major, l’església 
de Sant Miquel, l’antic hospital de Santa Magdale-
na i el museu comarcal. En aquest últim els cursos 
inferiors van veure els diferents oficis existents en 
l’època medieval i després ens van passar un ví-
deo per a tots. Per acabar, vam dinar en un parc al 
centre del municipi on els petits van tenir temps de 
divertir-se als gronxadors. Mentre ens desplaçaven 
d’un lloc a altre, vam observar les diferents parade-
tes que hi havia pels carrers. 

Vam passar una agradable jornada tots plegats a 
la vegada que vam aprendre moltes coses relacio-
nades amb el projecte que ens ocupa. 

54

ria de “Grumets Vermells”, en representació dels 
alumnes de Cicle Superior. Els quarts de final es 
van celebrar a l’edifici de Caixafòrum a Tarragona. 
Van haver de llegir un text escollit a sorts. Ho van 
fer molt bé, però no van poder passar a la següent 
fase.

Només ens queda felicitar.-les i animar-les a tornar 
a participar ja que l’experiència va ser molt gratifi-
cant.
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Festa fi de curs! 
El passat 20 de juny, per celebrar l’acabament del 
curs acadèmic, a l’escola de Guillem de Claramunt 
es va fer una jornada amb diverses activitats de 
caràcter lúdic. 

Per tal de seguir treballant el fil conductor de l’Edat 
Mitjana, que s’ha estat treballant durant tot el curs, 
es va començar el dia fent jocs medievals al pati de 
l’escola. Per fomentar la convivència entre tots els 
nens i nenes es van organitzar els grups barrejant 
alumnes de totes les edats.

A la tarda es va fer una exhibició de Taekwondo 
per part dels nens i nens que durant el curs han 
participat en aquesta activitat extraescolar. A con-
tinuació tots els pares, amics i familiars van poder 
gaudir dels balls i representacions teatrals que els 
alumnes havien preparat per l’ocasió. Els/les alum-
nes de sisè van ser els encarregats de presentar 
les diferents actuacions. 

Per finalitzar, es va fer un sopar al pati de l’escola 
que va acabar amb un ball amb música en directe 
on petits i grans s’ho van passar d’allò més bé!

Cal destacar que aquest ha estat el primer cop en 
molts anys que s’ha organitzat la festa de l’escola 
conjuntament amb l’AMPA i coincidim en què ha 
estat tot un èxit!

8EscolaFebrer 2013 · Abril 2013 escola - actualitatAbril 2014 · Juny 2014

Revetlla de Sant Joan
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Han finalitzat les obres de construcció d’una “Rasa 
de ventilació i pavimentació del porxo de l’Església 
del Sagrat Cor a Vistabella”. Els treballs, executats 
per Josep Maria Solé Armengol, han ascendit a la 
quantitat de 30.944,07 €.

L’objectiu de les obres és evitar la penetració de 
les humitats que provenen de la plaça i que afec-
ten greument els paraments i les pintures de l’es-
glésia modernista. A més, s’han refet els pendents 
del porxo d’entrada per tal d’eliminar les barreres 
arquitectòniques que impedeixen el correcte accés 
a l’interior del temple.

El projecte va ser redactat pels Serveis Territorials 
de Cultura i consensuat amb els tècnics de l’Arque-
bisbat.

Rasa de ventilació i pavimenta-
ció del porxo de l’església de 
Vistabella

S’ha substituït l’asfalt del carrer Germanor de la Secuita, el qual estava molt deteriorat. Els treballs, execu-
tats per Tecnofirmes, han ascendit a la quantitat de 8.440,66 €.

Nova pavimentació del carrer 
Germanor de la Secuita

Seguint l’exemple de la millora del camí de 
Vistabella a l’estació que vam detallar al número 
anterior, s’han continuat els treballs d’arranjament 
i recuperació de més trams de la xarxa de camins 
municipal. En concret s’ha actuat en un tram de 
prop de 370 metres del camí del molí (camí vell de 
Vistabella a la Secuita), en l’accés a la urbanització 
de l’Hostal del Pi des de la carretera N-240 i en un 
tram de pujada del camí del Mas de Llaxó, prop 
del bosc de Vallera. Per a la realització d’aquests 
treballs s’han aprofitat restes dels àrids procedents 
de l’excavació de diverses obres en curs i l’aprofi-
tament de les restes piconades de l’asfalt dels car-
rers de les Creus.

Arranjament de
camins municipals

En el marc del Pla Especial d’Inversions Sosteni-
bles 2014 de la Diputació de Tarragona, l’Ajunta-
ment de la Secuita ha presentat un nou projecte de 
millora de l’enllumenat públic. L’objectiu d’aquest 
pla especial és promoure l’eficiència en la gestió 
i l’optimització dels costos efectius dels ens locals 
de menys de 20.000 habitants. La proposta de la 
Secuita té un cost de 30.091,83€ i la subvenció 
pot arribar a ser del 92%. Amb aquesta actuació 
es completaria el programa previst de millora de 
l’enllumenat en quatre anys prevista a l’Auditoria 
energètica de l’enllumenat públic.

Noves millores de
l’enllumenat públic
per al 2014

En aquest primer semestre de l’any s’ha procedit a 
instal·lar un nou sistema de cloració automàtic als 
dipòsits de la Secuita i a la construcció d’una ca-
seta on col·locar els dipòsits de clor i resta d’instal-
lacions de cloració.

També s’ha construït una nova arqueta als dipò-
sits de Vistabella amb noves vàlvules per facili-
tar la gestió de l’aigua que arriba o bé del pou de 
Vistabella o bé per gravetat des dels dipòsits de la 
Secuita. Aquesta actuació permetrà la neteja dels 
dipòsits sense alterar l’abastament dels nuclis de 
Vistabella i les Gunyoles.

El conjunt de tots els treballs detallats ascendeix 
a la quantitat de 14.938,20 € i compten amb una 
subvenció de la Diputació de Tarragona.

Millores a la xarxa de 
distribució d’aigua

En la darrera sessió plenària celebrada el dia 16 de 
juny, s’ha aprovat la verificació del text refós de la 
Modificació Puntual de les NSP al sector SUE3 
Ctra. del Pont, d’acord amb les prescripcions de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme. Es tracta de l’am-
pliació del sòl urbà de la part sud de la urbanització 
dels Diumenges, situada al nord de l’Argilaga. En 
aquests moments, la comunitat de propietaris ja ha 
presentat el corresponent Pla de Millora Urbana, 
document necessari per a la regularització urbanís-
tica de l’àmbit.

També es va aprovar provisionalment la Modifica-
ció Puntual de les NSP per a la protecció de la 
zona humida dels Clots de la Barquera i el seu 
entorn. La proposta, que ha incorporat les pres-
cripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, serà tramesa a la Comissió per tal de procedir 
a la seva aprovació definitiva.

Planejament derivat
en tràmit

P3 P�

Tercer

P�

SegonPrimer Quart

9

Cinquè Sisè Sisè 2
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Programa de Festa Major de Les Gunyoles 
201�
Del 10 al 13 de juliol 

Dijous 10 
19:00 Campionat de bitlles

Divendres 11 
19:00 Partit de futbol
21:30 Sopar popular

A continuació: espectacle amb l’Enric Vidal

Dissabte 12
11:00 Jocs i animació infantil amb el Guille
11:30 Campionat de futbolí

A partir de les 17:00 Infables per als menuts
17:30 Campionat de ping-pong
24:00 Ball de nit amb l’Orquestra Girasol

Diumenge 13
12:00 Guerra d’aigua
18:30 Taller de maquillatge amb el Guille
20:30 Xistorrada a 1€
21:30 Entrega de premis dels diferents campio-
          nats

A continuació, final de festa amb l’Espectacle de 
Varietats de Balls dels WONDER DANCE

Organitza: AV les Gunyoles amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de La Secuita
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Programa de Festa Major de L’Argilaga 201�
Del 7 al 10 d’agost 

Dijous 7 
20:00 Inauguració de l’exposició “MANUALITATS” 
          al Cafè.

Seguidament, al Casal, II Concurs de GAS-
PATXO per votació popular. Vine a fer-ne 
un tastet!

Divendres 8 
16:30 Concurs de BALDUFES de tota mena a la 
          plaça.

Seguidament, II CURSA DE PATINS i coca 
amb xocolata per a la mainada. 
Després, a la Plaça, la tradicional REMU-
LLADA.

23:30 Actuació del grup WILD HEART’S BAND.

Disssabte 9
10:00 ESMORZAR POPULAR amb baldanes, 
          llangonisses i xistorres a la Plaça de l’es-
          glésia.
11:30 VIII Concurs de BITLLES a la plaça
17:00 Torneig de PING-PONG, a la sala del Cafè.  
           Us podeu apuntar al Casal.
17:30 III OLIMPIADES infantils de l’Argilaga.
21:30 SOPAR DE CISTELL a la plaça de les 
          escoles.
0:00 Ball de nit amenitzat per la gran orquestra 
        SCALA.

Diumenge 10
11:30 OFICI SOLEMNE en honor al patró Sant 
          Roc, cantat pel Cor Parroquial de l’Argilaga.

PROCESSÓ amb la relíquia de Sant Roc i 
CERCAVILA amb la Mulassa de Tarragona, 
l’Indiot de Nulles i la Cucafera de l’Argilaga, 
acompanyats per les Manotes i els Grallers 
de la Secuita.
Seguidament, VERMUT popular a la plaça.

16:30 Gresca per a la mainada, amb inflables, cas
          tell d’obstacles i el tradicional trenet.
18:00 Magnífic PARTIT DE FUTBOL.
22:30 Espectacle “MARIT I MULLER”.

Tot seguit, i per acabar, gran CASTELL DE 
FOCS de fi de festa a càrrec de la pirotèc-
nia Hermanos Caballer del País Valencià.

Dissabte 16
21:30 Tradicional FIDEUADA de Sant Roc a la 
          plaça de les escoles

8 9

GUNYOLES

GIRASOL

DIJOUS 10 DE JULIOL

DIVENDRES 11 DE JULIOL

DISSABTE12 DE JULIOL

DIUMENGE 13 DE JULIOL

FESTA MAJOR 2014

19:00 CAMPIONAT DE BITLLES

22:00 ACTE DE VARIETATS DE BALLS AMB
WONDERDANCE

19:00 PARTIT DE FUTBOL
21:30 SOPAR POPULAR
A CONTINUACIÓ BALL AMB
ENRIC VIDAL

11:00 JOCS ANIMACIÓ INFANTIL GUILLE
11:30 CAMPIONAT FUTBOLÍ
17:00 INFLABLES PER ALS MENUTS
17:30 CAMPIONAT PING-PONG
24:00 BALL DE NIT AMB L’0RQUESTRA

Organitza AAVV Les Gunyoles amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Secuita

Viu la festa...
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Programa de Festa Major de La Secuita 201�
Del 13 al 17 d’agost

Secuitencs i Secuitenques:
Una vegada més ens retrobem tots junts per 
celebrar i gaudir de la Festa Major que tant 
esperàvem. Desitgem que els actes que hem 
organitzat siguin del vostre gust. I com cada 
any esperem la vostra participació.

Dimecres 13
19:00 Cercavila
22:00 Cinema a la fresca

Dijous 1�
12:00 Torneig de ping-pong
12:00 Torneig de petanca
17:00 Manualitats reciclades
19:00 Bicicletada popular
22:00 Correfoc pel casc antic
24:00 Orquestra Fan Fan Show + discoteca mòbil

Divendres 1�
12:00 Missa Major + vermut popular
17:00 Animació + festa de l’escuma
19:00 Partit de futbol
24:00 Orquestra Enigma + discoteca mòbil

Dissabte 16
10:00 Inflables a l’aigua durant tot el matí
17:00 Jocs refrescants
19:00 Baixada d’andròmines

(Una setmana abans es farà una revisió de les 
Andròmines, que d’aquí uns dies deixarem a les 
bústies amb la normativa)

24:00 Orquestra Mitjanit + discoteca mòbil

Diumenge 17
09:00 Duatló
10:30 Final natació Olimpíades del Camp
12:00 Concurs de cocs i truites
12:00 Concurs de dibuix
17:00 Playbacks + exhibició de balls
21:00 Sopar de motxilla
22:00 Monòleg + bingo
24:00 Gran Castell de focs i fi de festa

- Aquest any el preu de la taula és de 60€ i cadi-
res soltes 10€/u
- Es prega que el dia del correfoc, en el seu 
recorregut no hi hagi cap cotxe aparcat a partir 
de les 19:00h fins a les 0:00h
- Es demana que passeu pel bar de la Festa 
Major a apuntar-vos a les activitats.
Si no hi ha un mínim de persones, no es faran.
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Programa de Festa Major de Vistabella 201�
Dies 22, 23 i 2� d’Agost

Divendres 22                
11:00 Tennis Taula
12:00 Concurs de Dibuix “Joaquim Celma”
17:00 Tennis Taula
20:00 Pregó de Festes a la plaça de l’església 
21:00 A la pista, Sopar de Germanor 

Homenatge a la Gent Gran
I tot seguit, música amb Porto’s Musics

Dissabte 23
10:00 Cursa popular Cinto Lopez

En acabar, Esmorzar Popular i Lliurament 
de Premis.

De 12:00 a 13:00 Finals de Dòmino i Tennis Taula 
17:30 Jocs de fusta per als petits i Festa de
          l’Escuma.
24:00 Ball de Festa Major a la Pista amb

“l’Orquestra ENIGMA” i, en acabar, per als 
Joves: “Disc Mòbil”

Diumenge 2� Sant Bartomeu
11:45 Ofici al nostre patró 
13:00 Vermut a la plaça de l’església
17:30 A la pista: Espectacle “Magic Ciel”
22:00 Correfoc pels Carrers amb els Diables del 

Catllar 
Fi de festa: amb Xocolata amb coca a la 
pista
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Festa
Major
2014

del 22 al 24 d’agost

viu la festa!

Vistabella

www.lasecuita.cat
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a. Rodalia de la quadra de Vistabella.

b. Rodalia del terme de la Secuita.

3. Copia del capbreu del lloc i terme de la 
Secuita fet l’any 1699. 

a. El capbreu comença amb un text en llatí on 
l’abat de Santes Creus pren la resolució de cap-
brevar el terme de la Secuita.

b. Pregó dirigit als habitants de la Secuita per dur 
a terme la capbrevació.

c. Confessió universal dels drets i servituds de 
la Secuita.

d. Confessió dels jurats de la vil·la on es capbre-
va la casa de la vila, l’església i el cementiri, la 
carnisseria, la plaça, els pous, les basses i les 
carrerades de la població.

e. Confessions dels particulars

f. Segell de la cort de la Tallada

No hem realitzat un buidatge exhaustiu de tota la in-
formació que ens proporciona aquest document ja 
que ens hem volgut cenyir a l’espai que tenim en la 
publicació. Tanmateix som conscients que un estu-
di amb profunditat ens podria proporcionar moltes 
més dades per continuar resseguint el terme de la 
Secuita.
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ÈPOCA MODERNA

Estudi i anàlisi del capbreu de la 
Secuita del 1699: territori i paisatge agrari
Paraules clau: Capbreu 1699, la Secuita, paisatge 
agrari, territori, toponímia

1. El document
El títol d’aquest document, custodiat a l’Arxiu de la 
Diputació de Tarragona1, és “Rubrica del capbreu 
del lloch y terme de la Sacuyta y sus quadras any 
1699”. És una font importantíssima pel coneixement 
de la societat i l’organització del terme de la Secuita.

Un capbreu és un document on es fa una recompte 
de les propietats i prestacions que els pagesos feien 
cap al seu senyor. En aquest cas els habitants de la 
Secuita van fer recompte de les seves propietats i 
prestacions cap al monestir de Santes Creus. El cap-
breu és el instrument que fa servir el senyor per de-
mostrar als pagesos qui ostenta el domini i legitimar 
els censos sobre terres i cases, amb tots els drets 
que li pertoquen.

En aquesta capbrevació hi participa el monjo Joan 
Torrents, Sindich Capbrevador de les Baronies del 
Real Convent de Santes Creus, elegit i anomenat 
per Jaume Oliver, abat de Santes Creus. El dia 1 de 
gener de 1699 el nunci de la Cort de la Tallada pu-
blicava el pregó als llocs acostumats de la Secuita, 
per tal que les persones fessin inventari de les se-
ves possessions i rentes “...qualsevol persona tant 
de qualsevol estat, grau o condició que sie natural 
y habitant en lo dit lloch y terme de la Secuyta y aixi 
naturals com estrangers...”. Pocs dies després de 
publicar el pregó es reuniren a la plaça el batlle, els 
jurats de l’any en vigor i 37 pagesos que juraren fide-
litat a l’abat de Santes Creus. I acceptaren els drets 
que tenia l’abat sobre el lloc i sobre ells. 

L’endemà els tres jurats capbrevaren els béns que 
tenia el Monestir de Santes Creus a la Secuita (la 
Casa de la Vila, l’Església i fossar, la plaça, dos 
pous, dues basses i cinc carrerades). El dia 19  de 
gener van començar les capbrevacions de particu-
lars a casa del batlle Rafel Manyer. 

L’estructura del document és la següent:

1. Índex alfabètic dels diferents confessants.

2. Fitació del terme de la Secuita.

Detall del capbreu de 1699
(Arxiu Diputació de Tarragona)

Detall del capbreu de 1699
(Arxiu Diputació de Tarragona)

2. Els declarants
En total apareixen vuitanta-quatre declaracions de 
particulars. El 39% de les declaracions corresponen 
a habitants de la vil·la de la Secuita o a forasters amb 
propietats al terme de la Secuita. El 21% correspo-
nen a habitants de Vistabella o a forasters amb pro-
pietats al terme a la quadra de Vistabella. Tot seguit 
ens trobem amb els habitants de Tapioles amb el 
14% de les confessions, seguit de les Gunyoles amb 
el 10% i el Pontarró i els Masos amb el 8% i el 8% de 
les declaracions respectivament.

 

L’índex de forasters és aproximadament del 18%. 
Trobem habitants de l’Argilaga, de la Pobla de 
Montornès, de Tarragona, dels Garidells, de Vallmoll, 
de Renau, de Torredembarra, dels Garidells, de Ri-
barroja, de Cabra, de Valls i dels Pallaresos amb pro-
pietats al terme de la Secuita.

El capbreu es va acabar de fer el dia 5 d’abril i conté 
les confessions de 84 terratinents, 67 dels quals eren 
vassalls de Santes Creus. Es tractava majoritària-
ment de  pagesos però també trobem un veguer de 
la ciutat de Tarragona, un sabater de la Secuita, un 
fuster de la Secuita, un mercader de Torredembarra 
i el mateix batlle de la Secuita.

Declaracions de particulars
dels diferents termes de La Secuita

                        Propietaris
La Secuita               32
El Pontarró                7
Vistabella               17
Les Gunyoles                8
Els Masos                7
Tapioles                             12

1 Agraïr la col·laboració de Manel Güell, arxiver de l’arxiu 
de la Diputació de Tarragona. Aquest document es trobava 
originàriament a l’arxiu de l’Ajuntament de la Secuita d’on 
va desaparèixer i va ingresar a l’arxiu de la Diputació de 
Tarragona “en extranyes circumstàncies”.   
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3. Les demarcacions
El terme de la Secuita era format pels nuclis de la 
Secuita, el Pontarró, les Gunyoles, Vistabella, Ta-
pioles i els Masos. A diferència del moment actual, 
l’Argilaga no formava part del terme de la Secuita ja 
que era una quadra del terme del Catllar.

Amb aquest capbreu es va fer la demarcació de la 
quadra de Vistabella i la demarcació del terme de la 
Secuita, el Codony i els Pallaresos fins al terme del 
Catllar. El mot rodalia fa referència al terreny i les 
localitats que conformen un terme. Possiblement es 
tracta de la primera fitació del terme de la Secuita.

 a. Fitació de la quadra de Vistabella: En 
aquesta fitació hi participà Fructuos Armengol, sub-
diaca i notari públic de Valls, el capbrevador del 
monestir Joan Torrents, el batlle de la Secuita Rafel 
Manye i March Molins, jurat de la Universitat de la 
Secuita. També hi assistiren tres pagesos: un de les 
Gunyoles, un de la Secuita i un de Vistabella per dur 
a terme la rodalia. 

Pel que fa a la toponímia en aquesta fitació apareixen 
referències a partides (la partida dels Torrents, les 
terres de la Tallada), a camins (Camí de Vistabella 
a la Secuita, Camí de la Secuita a la Vila de Valls, 
Camí vell de Vallmoll, Camí de Vistabella a Puigdelfí, 
Camí de la Secuita al molí fariner de la Granja, Camí 
de les Gunyoles a Tarragona), a elements geogràfics 
(Torrent del Bogatell, Torrent de Masllonch, Lo Puyol 
Blanch) i a altres elements (la Guixera del Castell 
dels Garidells, l’Hort de la Tallada). La Guixera del 
castell dels Garidells podria fer referència a una pe-
drera o forn per fer guix.

 b. Fitació de la rodalia dels termes de la 
Secuita, el Codony i els Pallaresos fins al terme del 
Catllar: En aquesta fitació hi participà el capbrevador 
del monestir Joan Torrents, el notari públic de Valls 
Fructuós Armengol, el jurat de la Secuita Gaspar 
Domingo, el notari públic de Tarragona Francisco 
Fochs i dos pagesos del Pont i de Vilallonga. En el 
document també apareix el batlle de la Secuita Rafel 
Manye, dos pagesos de la Secuita, un habitant de 
Perafort i un habitant del Mas de les Franqueses.

Pel que fa a la toponímia apareixen referències a 
partides (La Vinya), a camins (Camí de la Secuita 
al Codony, Camí del Catllar a Perafort, Camí de 
Vistabella als Pallaresos, Camí dels Pallaresos a 
Perafort, Camí vell del pou dels Pallaresos, Camí 
dels Pallaresos al Mas de Ramon, Camí del Mas 
de Ramon a la ciutat de Tarragona, camí vell dels 
Pallaresos al Catllar, camí real que va a Tarragona), 
a accidents geogràfics (La costa dels Paradons), a 
masos i masies (Mas de Tapioles, Mas de Gibert i 
masia de Joan Pallarès) i a altres elements (Castell 
de Penellonga, les Franqueses).

�. Els propietaris, les cases, les 
propietats i els jornals de terra
Segons aquest capbreu, a la Secuita hi hagué 32 
declaracions de particulars que capbrevaren un total 
de 29 edificis a la població i 69 propietats que su-
maven 1054,5 jornals de terra i 3 cortons. El màxim 
terratinent de la Secuita era Rafel Manyer amb 27 
propietats que sumaven 258 jornals de terra. El se-

guia Joan Mallafré amb 215 jornals de terra i Lluis 
Vidal, veguer de la ciutat de Tarragona amb 3 propi-
etats que sumaven 180 jornals de terra. Com a data 
curiosa podem dir que el 61% dels jornals de terra 
es trobaven en mans d’aquests 3 propietaris, mentre 
que la resta (el 39% dels jornals) es trobava en mans 
de 29 propietaris. Veiem per tant una concentració 
de les partides en mans de tres grans terratinents. 
Rafel Manyer era segurament també el batlle de la 
població.

A Vistabella hi hagué un total de 17 declaracions de 
particulars que capbrevaren un total de 14 edificis i 
41 partides de terra que sumaven 445,5 jornals de 
terra. La concentració de les partides de terra en 
mans de grans propietaris no és tant accentuada 
com en el cas d’Antoni Manyé de la Secuita, Joan 
Mallafré de la Secuita i Lluis Vidal de Tarragona. Cal 
destacar la gran concentració de jornals de terra del 
Mas de Mercader amb 150 jornals de terra. És una 
tònica general  la de concentració de terres al tom-
bant del mas que es repetirà a la resta de masos que 
apareixen en aquest capbreu. Pere Mallafré i Batista 
Gils concentraven a Vistabella una bona part de les 
partides.

Hem calculat el percentatge dels jornals de terra que 
hi havia escampats pel terme. El 32% dels jornals de 
terra es trobaven a la Secuita, el 23% a Tapioles, el 
13% a Vistabella, el 12% a les Gunyoles, el 11% als 
Masos i el 9% al Pontarró. Segons l’estudi realitzat, 
a Tapioles es concentrava un gran nombre de les 
propietats. Això es deu al gran nombre de masos 
que hi havia a la zona. Hi trobem el mas d’en Gibert, 
antigament mas d’en Ravassó; el mas d’en Martí, 
antigament de Paladella; el mas d’en Sagí Pons, el 
mas de Joan Domingo dit la Gorra, el mas d’en So-
ler, el mas de Sanahuja i el mas d’Oliver. Aquesta 
gran proliferació de masos en el lloc de Tapioles és 
el que fa que sigui el lloc de tot el terme de la Secuita 
amb el número més elevat de jornals de terra per 
propietari. De mitjana cada propietari concentrava 65 
jornals de terra.

A les Gunyols hi trobem 8 propietaris que contro-
len 40 peces de terra (400,5 jornals de terra). Els 
màxims propietaris del lloc eren Pere Pau Mallafré 
major amb 94 jornals i Isidro Gras amb 85 jornals 
de terra. Hi trobem el mas d’en Ferrer, propietat de 
Pere Pau Mallafré menor. A les Gunyoles hi trobem 
inventariades 9 cases, 5 corrals, 1 porxo, 1 hort, 3 
patis i 1 trull.

Del Pontarró trobem les confessions de 7 propietaris 
que declaren 5 edificis i 25 propietats que sumen 292 
jornals de terra. El màxim propietari del lloc és un 
foraster, en Josep Dalmau de l’Argilaga, amb 124,5 
jornals de terra i seguit de Simon Peres amb 88 jor-
nals de terra. També hi trobem forasters de Vallmoll 
i del mas de l’Altrera de Renau.

Als Masos també hi trobem 7 propietaris que capbre-
varen 6 cases (entre elles el Mas del Daga, el mas 
d’en Sagí i el mas de Joan Soler). Aquests masos 
controlaven el 75% dels jornals de terra (100, 100 i 
114 respectivament) de tot el terme dels Masos.

�. Les partides de terres, les vies 
de comunicació i els masos
El paisatge agrari té una gran importància en la vida 
de l’ésser humà. A continuació intentarem definir el 
paisatge agrari del terme de la Secuita a finals del 
segle XVII a través del nom de les partides, les vies 
de comunicació i els masos.

L’home ocupa el territori per dur-hi a terme activitats 
agrícoles. Les partides tenen la funció de parcel•lar 
la terra. Tenen la funció de donar nom a una por-
ció de terra amb algun element singular o constitutiu 
del mateix territori. En alguns casos és normal que 
s’anomeni la partida amb el nom antic i amb el nom 
modern.

 a. Partides amb nom d’elements geogrà-
fics: els torrents, la plana, les planetes, la planassa, 
la coma, lo collet, lo clot, lo bogatell, les comas, la 
guixera, lo torrent, lo comalla, les argiles, les parades 
del comella, la roqueta, lo terrer o la costa.

 b. Partides amb el nom del propietari: la 
rasa d’en pare, lo comellar d’en Lluis, la coma d’en 
Ferrer, lo clotet d’en Roig, la coma d’en Bota, lo mas 
d’en Castellar, lo tros d’en Gener. 

 c. Partides amb el nom dels cultius: l’alzina 
verda, l’alzina verda de la rasa, la vinya gran, les vi-
nyasses, la vinya vella, la vinya, lo tros de la vinya, 
l’olivar, lo prat, los ampels, les vinyes velles, l’hort del 
taronger, la vinya rodona, l’hort, lo tros de la vinya, lo 
camp de la vinya, la vinyassa, lo bosch, lo farreginal, 
lo figueral o lo camp de las figueras. 

 d. Partides amb la manera de distribuir la 
terra: la sorteta, la sort, la sort de l’era, les sorts, la 
parellada, lo cortonet o la sort del poet,  

 e. Partides amb el nom de vies de comu-
nicació: Partida del camí real, lo camí de Tamarit, lo 
camí de Peregon, partida del camí del Catllar o la 
drassera. 

 f. Partides amb el nom segons la seva ubi-
cació: lo tros de dalt o lo camp del darrera. 

 g. Partides amb el nom d’altres estructures: 
lo poet, l’era vella, lo tros de l’era vella, partida de la 
font, l’hort, la creueta, lo trull, la bassa nova, lo basal 
de la vila, la bassa de l’hort, la partida del pou, lo 
comellar del pou vell, lo camp de l’era o lo tros del 
forn.

 h. Partides amb altres noms: lo vilar, las sa-
leras, lo vilaret, la barquera, lo ravella, lo marxant, la 
auyguera, lo prior, l’argilaga, lo mas roig, tapioles, lo 
camp, lo campet, los masos, la espina o lo tros.  

Les comunicacions són un altre element important 
per l’estructuració d’un terme com el de la Secuita. 
Trobem les vies que connectaven el terme amb al-
tres poblacions de la zona i amb els diferents indrets 
del terme de la Secuita.

 a. Comunicacions exteriors: camí del Pon-
tarró a Vallmoll, camí del Pontarró a Tarragona, 
camí de les Gunyoles als Garidells “per oir missa”, 
camí real de Valls a Tarragona, el camí real de Valls 
a Torredembarra, camí de la Secuita al Codony, 
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camí de Vistabella als Pallaresos, camí real que va 
a Tarragona, camí de la Secuita a Valls, el camí vell 
de Vallmoll, camí de Vistabella a Puigdelfí, camí 
de la Secuita al molí fariner de la Granja, camí de 
Vistabella a Tarragona o el camí de les Gunyoles a 
Tarragona. 

 b. Comunicacions interiors: camí del Pon-
tarró a la Secuita, carrerada del Pontarró al mas de 
Molins, camí del Pontarró a l’Argilaga, camí de les 
Gunyoles a la Tallada, camí de la Secuita a les Gu-
nyoles, camí de les Gunyoles al Pontarró, camí de 
les Gunyoles a la Tallada, camí de les Gunyoles a 
Vistabella o camí de Vistabella a la Secuita. 

En aquest treball ens limitarem a esmentar alguns 
dels masos del terme. Hem pogut documentar el mas 
de Miró, mas d’en Ferrer, mas de Mercader, mas del 
Daga, mas d’en Sagí, mas de Gibert, mas de Martí, 
mas de Sagí Pons, mas de Joan Domingo, mas de 
Soler, mas de Sanahuja i mas d’Oliver. Bona part 
d’aquests masos estaven integrats dins dels Masos 
o de Tapioles. Per tant, el terme de la Secuita no 
sembla tenir un gran nombre de població dispersa.

6. Conclusions
Al 1699 el terme de la Secuita estava constituït pels 
llocs de la Secuita, Vistabella, les Gunyoles, Tapio-
les, el Pontarró i els Masos. El nucli més poblat era 
la Secuita amb 29 cases, Vistabella amb 14, les Gu-
nyoles amb 9, Tapioles amb 7, els Masos amb 6 i el 
Pontarró amb 5. 

Hi trobem unes 200 propietats amb una extensió 
d’uns 3.323 jornals de terra. Per tant, trobem una 
extensió total de partides de terra de 14,50 km2. És 
una extensió molt elevada si tenim present que en 
l’actualitat (amb la quadra de l’Argilaga inclosa) el 
terme mesura 18 km2. El paisatge de parcel·les agrí-
coles devia ser molt similar a l’actual.

El gran nombre de topònims que fan referència a 
partides (hem documentat 91 noms de partides dife-
rents) ens mostren que hi havia un gran coneixement 
de l’entorn.

El territori estava constituït bàsicament per zones de 
vinya, sembradura (blat i ordi) i oliveres. Però també 
hi havia presència important de zones de garriga, al-
zines i pins. També tenim referències al cultiu de la 
figuera, el taronger i l’ametller. El gran nombre de 
partides de terra que fan referència al cultiu de vinya 
ens fa pensar en un cultiu amb una important pre-
sència en aquells moments.

Segell de la Cort de la Tallada
(Arxiu Diputació de Tarragona)

Text i fotografies: Marc Dalmau
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Detalls a tenir
en compte
L’especier amb els calaxoinets petits, es clava a la 
paret, posant a cada calaix un lletreret amb el nom 
de l’espècie continguda: canyella, pebre, safrà, cla-
vells mascles, etc.
No ha de mancar a la nostra cuina un gerret amb 
aigua per a tenirlar-hi el julivert igual que si fos un 
ramet de flors un cistell per a posar-hi els llegums; 
lloc per a vàries planxes o retxetes per a cremar 
carbó vegetal; ventafocs d’espart  o manxa i algu-
nes planxes per a la roba.
En totes les cuines que tinguin finestres, no han 
de faltar-hi les corresponents cortines, per mor de 
què, si el sol hi toca, quedi sempre la cuina una 
mica fosca.
En cas de voler pintar els mobles, utilitzi’s l’esmalt, 
perquè pot netejar-se, escollint els colors blanc o 
blau clar. Les millors parets són les estucades, al-
trament amb rajoles de València per mor que pu-
guin netejar-se. Les coses que solen pintar-se són 
els objectes de fusta: taules, cadires, portes. Si la 
taula de cuina pot tenir una llosa de marbre o un 
vidre damunt millor.

La veritable
cuina casolana
de Catalunya

Ingredients:
- Tall rodó / oli / sal / pebre / llorer / alls / branca de 
canyella / 3 cebes / vi ranci o conyac

Procediment
Salpebrem el tall, en una cassola amb força oli. Po-
sem el tall amb els alls, el llorer i la canyella.
Primer rostim el tall unes quantes voltes, després 
afegim la ceba tallada, el vi ranci o conyac i anem 
tirant aigua calenta, mentre es cou. Anirem donant 
voltes al tall fins que quedi la ceba d’un color mar-
ró.
A l’endemà es talla a rodanxes en fred.
El que queda a la cassola es passa pel xinés o co-
lador fi i es tira per damunt dels talls que hem fet 
a rodanxes
Boníssim!

Tall rodó al forn
o a la cassola

El fons del plat que vagin a prendre’s els ous es co-
breix amb una capeta de tomàquet del temps fregit 
amb oli o mantega, una mica d’all i julivert picat, 
sal. A sobre s’hi escampen els ous en cru. Al costat 
de cada rovell s’hi posen unes rodanxes de buti-
farra blanca fregida i s’adorna amb tomàquet fregit 
al costat de cada una, espolsant-ho de formatge 
ratllat es couen al forn.

Ous al plat a 
la Catalaneta

Aquesta és la increïble història d’una princesa que 
només amb un any de vida ja va ser promesa a un 
bell noble de vint-i-tres.
Ja sé que en tots els contes de prínceps i princeses 
el casament és al final de la història però aquesta 
serà l’inici.
La princesa es deia Petronila, però com per sort 
per ella aquesta història la escriurem en català, 
passarà a anomenar-se Peronella, que no em ne-
gareu que és un nom molt més maco.
Cal dir que a la tendra edat d’un any a Peronella no 
la van desposar amb el seu primer pretendent, en 
realitat el seu futur espòs va ser el segon dels seus 
pretendents. El primer va ser un príncep castellà 
que a més de casar-se amb ella també pretenia 
canviar-li el nom. Li volia posar ni més ni menys 
que “Doña Urraca”. Només per aquest motiu, crec 
que la princesa va estar eternament agraïda de què 
finalment els seus pares no la cassessin amb ell.
El noble que finalment va aconseguir convèncer 
als pares de la Peronella, es deia Ramon, però tot-
hom l’anomenava Ramon Berenguer IV “el sant”. 
Per què Ramon Berenguer? No em negareu que la 
suma de nom i de cognom té molta més prestància 

El racó de 
la cuina

1614 15

per un Compte de Barcelona. Per què IV? Doncs, 
perquè era fill de Ramon Berenguer III, nét de 
Ramon Berenguer II i besnét de Ramon Berenguer 
I. Per què Sant? Doncs per haver expansionat el 
cristianisme; va ser mitjançant la guerra i la violèn-
cia, però en aquella època això era un detall sen-
se importància. Gràcies al seu esperit conqueridor 
va aconseguir expansionar els comptats catalans, 
afegint l’anomenada Catalunya Nova, expulsant 
als sarraïns de Lleida i de Tortosa.
El matrimoni de la princesa Peronella ( una vegada 
va complir els catorze anys) amb Ramon Berenguer 
IV ( que ja tenia 36 anys) va significar la unió del 
regne d’Aragó amb la casa comptat de Barcelona 
formant així la Corona d’Aragó.
Ramon Berenguer no tindrà mai el títol de rei, ja 
que aquest restarà pel seu propi sogre Ramir, però 
el fill primogènit de Ramon i de Peronella: Alfons, 
sí que serà finalment proclamat rei de la corona 
d’Aragó.
I vet un gos per aquí, i vet un gat per allà i aquest 
breu conte s’ha acabat.
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El racó natural 
de la saviesa La carxofa

És originària de la costa mediterrània de Sicília o 
Egipte.
Té una història curiosa, a la mitologia. El déu Jú-
piter es va enamorar de Cynara, una noia rossa i 
molt bella que el va rebutjar. Júpiter, que tenia un 
caràcter que déu n’hi do, la va transformar en Cy-
nara scolymus, que és el nom científic de la carxo-
fa. Així que si un déu us va darrera, penseu-vos-ho 
dues vegades abans de rebutjar-lo.
Conté molt poques calories i té propietats diurèti-
ques. També conté vitamines del grup B, en concret 
B3, B3, B1, B6, i vitamina A. És rica en calci, ferro, 
fòsfor, magnesi, potassi, sodi, hidrats de carboni, 
fibra soluble i àcids importants com el cafeoliquínic, 
l’olèic, linoleic i també aporta flavonoides.
La carxofa és bona per als problemes digestius 
metabòlics, gracies a la fibra soluble que aporta. 
És depurativa, regula el trànsit intestinal i enforteix 
el sistema immunològic. També és bona per al mal 
de cap, per controlar el colesterol gràcies als mucí-
lags i flavonoides que a banda de ser antioxidants 
estimulen el cor.

Mandales
La paraula Mandala significa cercle en sànscrit i 
la podem definir com a “cercle encantat” o “cercle 
màgic”.
Si observem, veiem que l’univers està organitzat 
en forma circular al voltant d’un centre que es troba 
amb interrelació permanent. Els mandales acom-
panyen a l’home des de temps immemorials i estan 
presents en totes les cultures.
Els mandales poden ser una guia per ubicar-nos en 
el nostre centre més profund i així integrar els dife-
rents aspectes de la nostra vida, poden ajudar-nos 
també a superar la sensació de desintegració que 
tan freqüentment s’experimenta avui dia.
En la cultura occidental fou Carl G. Jung qui els 
va utilitzar en les teràpies amb l’objectiu d’arribar 
a cerca de la individualitat en els éssers humans. 
Jung solia interpretar els somnis dibuixant un man-
dala diàriament, amb aquesta activitat va descobrir 
la relació que els mandales tenien amb el centre 
(intern) i aixó el va portar a elaborar l’estructura de 
la psique humana.
Per pintar un mandala:
Escollir un model que ens cridi l’atenció
Seleccionar amb què ho farem, retoladors, colors, 
aquarel·les etc
Instal·lar-se en un lloc tranquil i començar la feina.
No existeix un mandala bé o mal pintat.
Deixar-se portat pels colors que el cor senti, si es 
veu una part del mandala que automàticament ha 
de ser de color verd, fer-ho.
Hi ha dues tècniques, tot dependrà de l’estat d’ànim 
i del que el mandala escollit ens transmeti. Si es 
creu que es necessita exterioritzar emocions, es 
pot pintar des de dins cap enfora, si es vol buscar 
el propi centre i connectar-se amb l’interior, pintar 
de fora cap endins.
És una tècnica molt emprada en les escoles com a 
mitjà per ajudar a resoldre problemes emocionals 
dels alumnes.

Nigella Sativa
El nom nigella prové del llatí “niger” que fa referèn-
cia al color negre de la llavor.
En podem trobar a Vistabella i a l’Argilaga.
La part utilitzada són les llavors, les quals són de 
color negre. Els romans ja les utilitzaven com a es-
pècie culinària en substitució al pebre negre. Actu-
alment encara té aquest ús i a més es fa servir tam-
bé com a condiment per a productes de pastisseria 
i per fer infusions. A l’India en fan un ús diferent, 
col·loquen llavors entre la roba ja que creuen que 
aquestes fan allunyar els insectes.
Té múltiples propietats terapèutiques àmpliament 
conegudes ja des de l’antiguitat.

Agromizidae
Agromizidae o amb el nom comú de mosques mi-
nadores de fulles, pels hàbits alimentaris de les se-
ves larves, la majoria de les quals fan galeries dins 
les fulles de diverses plantes.

Europedes
Eupeodes corollae, corona petita, garlanda.
Presenta un disseny abdominal amb bandes am-
ples grogues. Recorda una vespa. En alguns llocs 
van ser introduïdes per combatre el pugó.

Fasmatodeus
Fasmatodeus, conegut vulgarment com a insecte 
bastó o insecte fulla.
El podem trobar dins les zones on hi hagi la seva 
font d’alimentació: esbarzers, rosers silvestres o 
ginesta.

L’alumna de joieria de la EADT de Tarragona Bàr-
bara Arnau, juntament amb el viticultor Aleix Cor-
tès, veïns ambdós de La Secuita, han estat treba-
llant en un projecte basat en els vins i la vinya de 
l’entorn secuitenc.

Aquest projecte ha donat com a fruït un recull d’ide-
es que han madurat fins a materialitzar-se en jo-
ies.

Exposició i tast de joies
Esteu convidats a degustar aquestes petites i de-
licades peces de joieria acompanyades d’un mari-
datge de vins artesans de la terra.

La inauguració es durà a terme el proper 16 d’agost, 
a les 19h, a la Sala de plens de l’Ajuntament de La 
Secuita.

Salut i joies!

Hirundo rústica
Oreneta comú
Seleccionada com au de l’any (2014)
L’oreneta és un símbol dels nostres pobles i camps. 
Gran viatgera que en les seves migracions torna 
cada primavera transmetent emoció i bellesa.
Les orenetes tornen cada any a reproduir-se al 
mateix lloc i ocupen els mateixos nius, pel que és 
molt important respectar-los. S’hauria d’incremen-
tar la disponibilitat de fang perquè reconstrueixin 
els seus nius. L’oreneta és una espècie protegida 
per les lleis Europees, Espanyoles i Autonòmiques, 
tant els seus nius, les cries com els ous. Encara 
que sembli que n’hi ha moltes, la seva població ha 
baixat un 30% en una dècada.

Alberto Rodriguez

17A través
de l’objectiu

Totes les imatges han estat realitzades per Martin 
Hoffmann, dins del municipi.

Protegeix el fetge i contribueix a la seva recupera-
ció en casos de malalties hepàtiques. Afavoreix la 
funció biliar, per aquesta raó els que tinguin pedres 
a la vesícula se n’haurien d’estar de menjar car-
xofes.
És important menjar productes de temporada per-
què la natura ens proveeix en cada estació del que 
el nostre cos necessita, a més de del punt de vis-
ta de les seves qualitats energètiques és quan els 
aliments estan millor. És important canviar el xip i 
viure més en harmonia amb el nostre entorn.

El gra i l’oli de la pebreta produeixen un efecte sal-
vador i miraculós degut a que conté uns 100 com-
ponents i substàncies actives per a destruir virus i 
bacteris.
És un excel·lent modulador hormonal i actua amb 
eficàcia en els descens del nivell de sucre.
Altres afeccions en les que resulta eficaç és en les 
bronquitis, faringitis, laringitis, asma i malalties crò-
niques de la branca respiratòria.
Fongs, berrugues, tinya.
Com a curiositat podem dir que d’oli de Nigella Sa-
tiva se’n va trobar a la tomba de Tutankhamón i 
que Cleopatra l’utilitzava per les seves qualitats de 
salut i bellesa.
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Festa
Major
2014

del 22 al 24 d’agost

viu la festa!

Vistabella

www.lasecuita.cat
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Calendari d’activitats i serveis
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Anem a caminar

Anem a caminar

Anem a caminar

Andròmines
Anem a caminar

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 de la Secuita  977 61 12 07

Cooperativa Agrícola de l’Argilaga   977 61 13 62

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.

Horari metge de familia
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30-12.00 8.30-11.40 15.10-17.40 8.30-11.40 8.30-14

Vistabella 12-13.30 12.00-13.30

L’Argilaga 12-13.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

Horari infermeria
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30-11.30 8.30-12.40 11-13 11-13 9.45-12

Vistabella 8.30-10.30

L’Argilaga 8.30-10.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

Horaris de consulta mèdica, infermeria i pediatria

Informació municipal

SORTIDA

06:59

07:50

09:24

10:50

12:34

12:43

14:39

14:50

16:15

18:09

19:35

20:54
 

De dilluns a divendres, feiners SECUITA,LA> TARRAGONA

ARRIBADA

07:45

08:25

10:00

11:25

13:10

13:15

15:10

15:25

16:50

18:50

20:10

21:25
 

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
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Emergències
Mossos d’Esquadra
Ambulàncies
Bombers

Deixalleria mòbil

Anem a caminar

Anem a caminar
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Andròmines
Anem a caminar

1 2

Anem a caminar
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De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a dissabte laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a dissabte laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

Dissabtes laborables 2

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1
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)

SORTIDA

09:25

13:25

REUS> SECUITA,LA

ARRIBADA

10:18

14:20

De dilluns a divendres laborables 

De dilluns a dissabte laborables 

SORTIDA

10:18

14:20

SECUITA,LA> REUS

ARRIBADA

11:25

15:20

De dilluns a divendres laborables 

De dilluns a dissabte laborables 

SORTIDA

06:10

08:30

09:15

11:50

12:00

13:15

14:00

15:15

18:00

19:00

20:15

21:30
 

De dilluns a divendres, feiners TARRAGONA> SECUITA,LA

ARRIBADA

06:40

09:05

19:50

12:23

12:35

13:50

14:31

15:50

18:35

19:35

20:46

22:05
 

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

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a dissabte laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a dissabte laborables 1

Dissabtes laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1
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Olimpíades 
natació

Pilates

Pilates

Pilates

PilatesPilates

Pilates

Andròmines
Pilates

Deixalleria mòbil

Telèfons de contacte per les activitats del casal:

Gimnàstica
Ajuntament
977611354

Pilates
De 19 a 20h
Emilio Benito
649527447

Dansa del ventre
De 19 a 20h
Isabel
977378999

Teatre
22h
Tere Morelló
977611035

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

Puntes de coixí
De 17 a 19h
Neus
977610651
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Festa Major de L'Argilaga

Festa Major de La Secuita

1 2

Pilates

3 4

Pilates

5 6

14
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Emergències
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Ambulàncies
Bombers
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Festa Major de Vistabella

Deixalleria
mòbil

10 11 12 13

Festa Major de Les Gunyoles

De dilluns a divendres, feiners SECUITA,LA>TARRAGONA

Telèfons d’interès Horaris d’autobús La Secuita - Tarragona Tarragona - La Secuita Reus - La Secuita La Secuita - Reus


