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Pessebre vivent a 
L’Argilaga
El dia 28 de desembre, a L’Argilaga 
es va organitzar el ja tradicional pes-
sebre vivent. En aquesta edició es va 
superar àmpliament la superfície del 
pessebre que a més d’ocupar la plaça 
de l’Església, com en edicions passa-
des, també ocupà la plaça Domingo. 
Comptà amb la participació de més de 
cent persones entre figurants i volun-
taris i recreà en diferents portals diver-
ses escenes de l’Evangeli, de la vida 
quotidiana, dels oficis i dels animalets 
típics dels pessebres.

Tot un èxit d’organització i ambienta-
ció dels veïns i veïnes de L’Argilaga, 
que va fer les delícies del nombrós pú-
blic assistent.

Encara tenim al pensament el bon regust que ens 
han deixat aquestes festes de Nadal. Les trobades 
de les famílies al voltant dels àpats d’aquests dies, 
els desitjos de felicitat per a aquest any 2015 que 
acaba de començar, la cristal·lina mirada en els ulls 
dels infants, carregada d’il·lusió davant Ses Majes-
tats els Reis Mags d’Orient, o dels regals i joguines 
que ens han portat per haver estat bons minyons du-
rant l’any. Els més grans, per uns instants, tanquem 
els  ulls i ens convertim en infants, mentre aquests 
gravaran en la memòria aquests records per poder 
tornar a ser nens quan siguin grans.
Aquestes festes han estat farcides d’actes al muni-
cipi. També nadalencs, com el Pessebre vivent de 
L’Argilaga, tot un èxit d’organització i de participació.
I de molta, molta, solidaritat: “El gran recapte d’ali-
ments”, les diverses iniciatives per col·laborar amb 
la “Marató de TV3”, -en aquesta edició destinada a 
les malalties del cor-, les quantioses donacions de 
sang fetes al municipi o la implicació de les entitats 
i de l’Ajuntament en el finançament de projectes so-
lidaris. En les pàgines d’aquesta revista trobareu en 
detall el que us explico.
També podríem dir que hem viscut unes festes  on 
l’esport ha estat més present que mai. La posada en 
marxa de les noves instal·lacions de la zona espor-
tiva han fet possible que aquests dies s’hagin con-
vertit en un autèntic punt de trobada per a la gent del 
municipi. Quedar amb els amics per practicar esport 
o per veure com el practiquen els altres, sigui futbol, 
basquet o pàdel entre grans i petits, ens ha donat 
una motivació més per a aquests dies. 
Ara, de sobte, en acabar les festes, tornem a la nor-
malitat de la vida quotidiana: la canalla cap a l’escola 
i els grans pendents dels horaris, de la feina i de les 
obligacions que tothom té. Encarem el nou any amb 
renovades il·lusions, tot superant problemes i amb 
moltes ganes de construir un futur millor.
Tots estem segurs que el 2015 també serà un any 
dur, però del que també estem ben segurs és que 
el superarem. Necessitarem nous punts de vista per 
encarar les adversitats, no haurem de caure en pro-
vocacions incomprensibles, com les que estan as-
solant França i Europa. Hem d’aconseguir canviar 
les injustes concepcions establertes. En els principis 
d’igualtat, fraternitat i de llibertat està la clau.
Àlex Rovira i Celma, un escriptor, economista, con-
ferenciant internacional i consultor català, un dels es-
criptors catalans de més prestigi internacional i que 
ha venut prop de vuit milions de còpies dels seus 
diferents títols, alguns d’ells número 1 en vendes a 
Espanya i a d’altres països, tant en català com en al-
tres idiomes, parla d’aquests principis de la següent 
manera:
“Els eixos d’aquesta triformació són la llibertat, la 
igualtat i la fraternitat. La llibertat hauria de regir la 
vida cultural-espiritual, la igualtat seria l’eix de l’àmbit 
jurídic-legal, i la fraternitat seria el valor força per al 
desenvolupament de l’activitat econòmica.
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Així, a partir d’aquest model, es tractaria d’instaurar:
- La llibertat en l’ànima de cada ésser humà per po-
der desenvolupar el seu potencial, la seva singulari-
tat i originalitat des d’un pensament que combati la 
mentida i aposti per la veritat. D’aquí la importància 
de l’educació i la cultura per a tal propòsit.
- La igualtat en l’esperit que permeti que legalitat i 
moralitat vagin de la mà (de vegades es promulguen 
lleis profundament immorals o s’aplica la llei de ma-
nera immoral rebentant el principi de què la justícia 
hauria de ser igual per a tots, quan, per desgràcia i 
massa sovint, no ho és). Així, cada ésser humà es-
taria sotmès a les mateixes lleis amb els mateixos 
drets i compromisos. Només amb veritable justícia 
és possible una política sana per al bé comú.
- La fraternitat que permetria en l’àmbit econòmic 
poder satisfer les necessitats de tots, convocant les 
capacitats de cadascú en treballs plens de Sentit en 
l’individual i col·lectivament.

Les societats o organismes socials funcionarien 
sanament quan aquests tres poders actuessin au-
tònomament i sense envair els altres, precisament 
el contrari del que passa ara, que son els poders 
econòmics els que defineixen directrius polítiques o 
imposen models educatius.
La societat civil només pot desenvolupar la llibertat, 
la igualtat i la fraternitat si manté la confiança en 
aquests valors i es genera, des de l’individual cap al 
col·lectiu, un contagi d’esperança, dignitat, conscièn-
cia i respecte/ cura de l’altre (amor).”
Així doncs, deixeu-me desitjar-vos per  a aquest nou 
any que comença, que aquests tres principis regeixin 
en el 2015 per a tothom.  
Ciutadans del món, sigueu iguals, lliures i fraterns!
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Inauguració de l’Escola Bressol

El divendres 31 d’octubre de 2014, a les 16h, es va 
fer un acte institucional al Saló de Plens en motiu 
de la inauguració de l’Escola Bressol Municipal “Els 
Guillemets” de La Secuita.

L’acte va comptar  amb la presència de l’Il·lm. Sr. 
Eudald Roca i Gràcia, Alcalde de La Secuita; l’Il·lm. 
Sr. Josep Poblet i Tous, President de la Diputació 
de Tarragona; l’Il·lm. Sr. Josep Andreu, Diputat 
al Parlament de Catalunya; el Sr. Frederic Adam, 
President del Consell Comarcal del Tarragonès i 
del Sr. Francesc Roig Queralt, Inspector en Cap 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya a Tarragona; junt amb la res-
ta de membres de la Corporació Municipal.

Seguidament, les autoritats es van desplaçar a 
l’Escola Bressol, on es va fer l’acte d’inauguració, 
amb la presència de la Directora de l’Escola Bres-
sol, la Sra. Maria Rosa Barreto Ferrer; la Directora 
de l’Escola Guillem de Claramunt, la Sra. Elisenda 
Sans Vives;  els membres de l’A.M.P.A i represen-
tants de diverses associacions del municipi. Allí es 
va fer  la descoberta de la placa d’inauguració i la 
visita a totes les instal·lacions de l’Escola Bressol 
Municipal“Els Guillemets”.

L’acte va finalitzar amb una jornada de portes ober-
tes, un berenar popular, i per als més petits, una 
actuació a càrrec de la companyia d’espectacles 
”Pa Sucat”.

La Secuita, L’Argilaga i Vistabella 
per La Marató de TV3

Durant el dia 14 de desembre diferents associaci-
ons del municipi amb recolzament de l’Ajuntament 
de La Secuita van organitzar una jornada lúdica i 
solidària. Els beneficis aconseguits es destinaren 
íntegrament a la Marató de TV3, aquest any de-
dicada a les malalties del cor. Tant mateix es va 
procedir a la recollida de donacions de sang, pel 
Banc de Sang de Tarragona.

Durant el matí, de 10 a 14 hores a la sala polies-
portiva de l’escola Guillem de Claramunt, es van 
recollir un total de 58 donacions de sang! L’es-
pai s’havia habilitat per a l’ocasió pel Banc de Sang 
de l’Hospital Juan XXIII de Tarragona.

A la Secuita, l’Associació de Joves, l’AMPA de 
l’escola Guillem de Claramunt i el grup de GELS, 
sota el lema “Demostrem que tenim un bon cor”, 
organitzaren tot un seguit d’activitats a l’escola Gui-
llem de Claramunt: partits de futbol per a totes les 
edats, gimcana orientada als més petits de metges 
i pacients fent activitats relacionades amb el tema 
de la salut, concurs de cocs i pastissos, venda 
d’objectes artesanals, servei d’entrepans i begudes 
durant tot el matí, tallers de robòtica... Recullin un 
total de 520 euros per a la Fundació La Marató de 
TV3.

A L’Argilaga, a la sala del teatre del Casal, l’As-
sociació Cultural de L’Argilaga organitzà un petit 
concert de piano a càrrec de la pianista local Lucía 
Aixendri de 6 anys i un contacontes a càrrec de 
Muntsa Plana acompanyada al violí per Arianna 
Janè, que van fer les delícies dels assistents a l’ac-
te. En finalitzar es va organitzar un berenar de coca 
amb xocolata per a tothom. 

Durant l’acte de col·laboració amb la Fundació La 
Marató de TV3 els veïns i veïnes de L’Argilaga van 
poder fer els seus donatius, recullin-se la quantitat 
de 441 euros.

A Vistabella, va tenir lloc el tradicional concert de 
Nadal a l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, or-
ganitzat per l’Associació Cultural i Recreativa de 
Vistabella a l’Església del Sagrat Cor. Enguany es 
comptava novament amb la presència del Cor Ciu-
tat de Tarragona, sota la direcció de Josep Prats i 
amb l’acompanyament al piano de Marc Torres i 
la soprano Marta Mathéu. L’acte es composava de 
dues parts: la primera es va dedicar íntegrament 

Es recorda que fins al 31 de març es poden se-
guir fent els donatius mitjançant els següents 
canals: 

Per internet: www.tv3.cat/marato/donatius

Per transferència bancària: al compte de la Cai-
xa ES42 2100 0555 31 0201001500Mitjançant 
les aplicacions per a iPhone i Android

A través dels caixers automàtics de la Caixa

a composicions d’Eduard Toldrà, arranjades per a 
cor; i la segona part ens va traslladar al romanticis-
me alemany, amb els tradicionals lied alemanys de 
Schubert i Brahms, temes composats per a piano i 
solista i també arranjats per a cor. L’acte va acabar 
amb la interpretació de cançons tradicionals nada-
lenques catalanes.

L’actuació, més enllà d’obrir les festes nadalen-
ques, s’emmarcava també en els actes de col-
laboració amb la Marató de TV3. En acabar els 
assistents van poder degustar coca i xocolata i es 
va disposar una urna per a fer els corresponents 
donatius destinats a la Fundació La Marató de TV3. 
En total es van recollir 356 €.
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L’Ajuntament de La Secuita destina el 0,7% del seu 
pressupost ordinari al finançament de  projectes 
de solidaritat internacional, destinats a la forma-
ció, l’atenció a la infància, la formació orientada a 
la sortida professional de dones que sustenten la 
economia familiar i projectes que milloren les con-
dicions sanitàries i de vida de les poblacions més 
desafavorides del tercer món.

Durant la XIIa Trobada d’Associacions del Muni-
cipi, celebrada el passat 29 de novembre, es van 
escollir i dotar econòmicament tres projectes a des-
envolupar.

- Escolarització infantil, presentat pel Bisbat 
de Requena, al Perú. Dotat amb 2.000,00 €.

- Escola d’Hostaleria per a orfes, a Katman-
dú, presentat per l’associació Nepal-Aki de 
Nepal (Tibet). Dotat amb 2.000,00 €.

Atenció a la infància per Nadal a quatre co-
munitats indígenes de Río Tambo, al Perú, 
presentat per AISPED-Río Tambo. Dotat 
amb 2.000,00 €.

La Secuita Solidària
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Quan va començar la tardor vam sortir a passejar 
pels voltants de l’escola. Els camps estaven can-
viant: hi havia fulles per terra, sortien fruits nous... 
Vam recollir fulles seques, flors i fruits diversos: pi-
nyes, garrofes, olives, glans, raïm... I alguna closca 
de cargol. A la classe els vam classificar.

Sortida pels voltants de 
l’Escola

El passat divendres 17 d’octubre, els alumnes de 
quart, cinquè i sisè vam anar d’excursió al poble de 
Sant Martí Sarroca, a l’Alt Penedès, per tal d’estu-
diar el procés d’elaboració del vi i conèixer millor 
les parts d’un cep.

A l’arribada ens van atendre unes persones disca-
pacitades. Es van presentar i, a continuació, ens 
van ensenyar una presentació sobre la vinya i els 
seus depredadors. Seguidament, vam sortit a l’ex-
terior i ens van mostrar uns petits ceps i un de cen-
tenari.

A la fi va arribar el moment que estàvem esperant; 
convertir el raïm en most! Va ser molt divertit tre-
pitjar el raïm amb els peus tot cantant una cançó 
sobre la verema.

Més tard, vam realitzar un taller on vam fer un cla-
uer de la Fil·loxera (bitxo que mata els ceps) i.... a 
dinar!

A la tarda, l’autocar ens va portar a visitar el Ce-
ller Torres, on vam veure dos audiovisuals sobre la 
família Torres i els seus vins. Per acabar la visita, 
els responsables del celler ens van portar a fer una 
volta en trenet.

Va ser una sortida molt bonica i de la que vam 
aprendre molt.

Tot sobre el vi

El dia 17 de novembre els alumnes d’infantil vam 
anar a la Casa de la Festa a conèixer el bestiari 
de Tarragona que surt per Santa Tecla. Vam poder 
veure el Lleó, el Drac, la Víbria, l’Àliga, la Mulas-
sa, el Bou i la Cucafera. Vam passar-ho d’allò més 
bé!

Fent cultura!

Ona, Neus i Mariona de 6è

Actuacions de millora del
cementiri de la Secuita

Amb l’objectiu d’eliminar les irregularitats del pavi-
ment i les humitats del seu interior, s’ha efectuat 
una reforma a fons del consultori de l’Argilaga. Així 
doncs s’han pintat totes les façanes i fusteries ex-
teriors de les antigues escoles, la barana de la pla-
ça i l’interior del consultori, i s’ha instal·lat un nou 
paviment sintètic i un arrambador de les mateixes 
característiques en tot el perímetre interior. Aques-
ta actuació ha suposat un cost total de 11.416,35 
€, i ha comptat amb una subvenció de la Diputació 
de Tarragona de 4.521 €.

Reforma del consulto-
ri de l’Argilaga

Per tal de millorar la seguretat dels espais urbans, 
s’han instal·lat fins a 60 metres de tanca de fusta 
de pi en tres zones diferenciades. En primer lloc, a 
l’aparcament del recinte escolar, per delimitar l’ex-
trem oposat a l’accés i remarcar el pas pel camí 
original que es va recuperar darrerament. En se-
gon lloc, al perímetre del pas existent entre l’escola 
i el parc Miret, com a continuació del mur reformat 
aquest estiu passat. L’actuació s’ha complementat 
amb la substitució de la vorada i la millora de l’eva-
cuació de l’aigua. I finalment, al talús que delimita 
aquest parc i la cruïlla de les carreteres, zona on no 
hi ha vorera ni cap barrera de seguretat. Aquesta 
tipologia de barana s’integra amb l’entorn immediat 
sense excloure la seva funció dissuasiva. El total 
de les actuacions ha tingut un cost de 1.033,34€.

Noves tanques de fus-
ta de protecció

En el marc del conjunt d’actuacions que l’Ajunta-
ment de la Secuita realitza al cementiri municipal 
periòdicament, enguany s’han destinat un total de 
13.954,16 € per a executar diversos treballs. D’en-
tre aquests n’hi ha alguns de gran urgència, com 
són la pavimentació de l’accés, el qual estava en 
molt mal estat, realitzat per Tecnología de Firmes 
SA (6.352,50 €); la instal·lació d’un mirall a la cruïlla 

ïlla per millorar la visibilitat d’aquesta, la reforma 
de les cobertes dels nínxols del costat nord-est, la 
substitució d’un baixant d’aigües pluvials i el sane-
jament de les humitats que produïa o la col·locació 
d’una biga de reforç de la coberta del porxo d’ac-
cés. També s’ha arranjat el pas central amb la mi-
llora dels graons, la col·locació de llambordins, de 
grava i de nous bancs.
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Segons els acords adoptats pel ple de l’Ajun-
tament de la Secuita de 17/6/2013 i 2/10/2014, 
mitjançant els quals es sol·licitava la delimi-
tació dels termes i el nomenament de la cor-
responent comissió, respectivament, el dia 6 
de novembre les comissions dels respectius 
municipis van signar l’acta de delimitació, tot 
acceptant la proposta de la Direcció General 
d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, que fixa la línia de ter-
me d’acord amb les operacions realitzades el 
16 de juliol de 1921. Es reconeixen les fites 1 
a la 12, començant des dels Pallaresos, amb 
el reajustament del traçat de la línia entre les 
fites primera i segona d’acord amb l’eix actual 
de la carretera TP2031 i manifestant la voluntat 
d’iniciar un procés d’alteració municipal entre 
les fites restants, per tal d’adaptar la línia a la 
realitat geogràfica i social actual, sobretot pel 
que fa a l’extrem sud del nucli de l’Argilaga o a 
la urbanització de Sant Roc.

Acte de delimitació 
del terme amb el
municipi del Catllar

En el plenari del passat 19 de desembre es va ve-
rificar el text refós de la Modificació Puntual de les 
Normes Subsidiàries de Planejament en relació a 
la protecció de la zona humida dels Clots de la Bar-
quera i el seu entorn, un cop incorporats els dos 
informes pendents a petició de la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme (EMATSA i la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial), ambdós 
favorables. Resta pendent la seva aprovació per 
part de la Comissió d’Urbanisme i la seva publica-
ció al DOGC. Aquesta modificació del planejament 
proposa la protecció de la zona humida coneguda 
com els Clots de la Barquera i del seu entorn i es-
correnties, d’acord amb la regulació derivada del 
Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, com 
a sistema hidrogràfic (clau H) i sòl de restitució i 
protecció del paisatge (clau SRP).

Finalment, es qualifiquen com a sistema de Serveis 
Tècnics (T) la parcel·la 46 del polígon 24 que actu-
alment conté una bassa de recollida de les aigües 
residuals del nucli antic de la Secuita, així com el 
pou de Joan Clapera i el seus accessos, un dels 
principals pous d’abastament d’aigua del municipi. 
En conseqüència, es defineixen de nou els articles 
de les normes urbanístiques 66, 70 i 113 de regu-
lació del sistema hidrogràfic (clau H), del sistema 
d’infraestructures i serveis tècnics (clau T) i de la 
zona d’ordenació de sòl no urbanitzable anomena-
da de restitució del paisatge (clau SRP), respecti-
vament.

Planejament general: 
Els Clots de la Bar-
quera

El 25 de novembre, per a la gent gran del municipi, 
es va organitzar des de la regidoria de Cultura, amb 
el suport de l’educadora social de l’ajuntament, una 
sortida cultural al Born de Barcelona. El viatge el 
vam fer en autocar, sortint a les 14 hores de la pa-
rada de l’autobús.

A les 16 hores arribarem a les instal·lacions del 
Born i un cop recollides les entrades reservades, 
els assistents ens varem organitzar en tres grups 
que acompanyats per un guia i atents a les expli-
cacions d’aquest, gaudirem de la visita al Jaciment 

Visita al Born
de Barcelona

Durant el mes de novembre es va impartir un curs, 
homologat, de Ressucitació Cardiopulmonar amb 
Desfibril·lador Extern Automàtic, mitjanant  l’empre-
sa de riscos laborals Vam Consultors. Aquest curs 
es va adreçar a personal de l’escola, escola bres-
sol, monitoratge de menjador, conserge de l’escola 
i personal d’oficines, per tal de dotar-los dels co-
neixements necessaris per primeres intervencions 
d’urgència per reanimacions cardiopulmonars i en 
l’ús de desfibril·ladors, fins l’arribada dels serveis 
d’urgència mèdica. Tot els assistents van superar 
amb èxit el curs i van obtenir l’acreditació legal exi-
gida en cas d’haver d’intervenir en una reanimació. 
L’Ajuntament ha dotat les escoles amb dos aparells 
desfibril·ladors, adquirits a Medilab, un d’ells espe-
cial per menors de 6 anys, destinat a l’escola bres-
sol els Guillemets, i les classes de P-3, P-4 i P-5, i 
l’altre destinat a l’escola Guillem de Claramunt.

Tant la formació dels professionals com l’adqui-
sició dels desfibril·ladors ha suposat un cost de 
5.800,00€ assumit integrament per l’ajuntament.

Curs DEA
i  Desfibril·ladors
a l’escola

La sala del teatre de la Secuita ha estrenat un nou 
equip de so i altaveus, que substitueixen els antics, 
deteriorats per l’ús continuat i el pas del temps.

La nova instal·lació, de caire professional, consta 
de 4 altaveus de 300W, un equip reproductor de 
CD’s i USB’s, un amplificador de sis vies, un RACK, 
un micròfon inalàmbric (sense fil), dos micròfons 
d’ambient, dos micròfons de conferència, tres peus 
de micròfons, suports, cablejat, muntatge i instal-
lació. Adjudicant-se el subministrament i instal·lació 
a Serret Electrònica, S.L. pel preu de 4.971,89 € i 
subvencionat per la Diputació de Tarragona, dins 
del programa d’inversions en equipaments munici-
pals d’interès ciutadà.

Nou equip de so

Jornada 9 – N
El dia 9 de novembre nombrosos ciutadans del mu-
nicipi van acudir a la crida feta pel President de la 
Generalitat de Catalunya per tal de dipositar la seva 
opinió en una jornada de participació ciutadana.

Ho varen fer amb normalitat democràtica. Es van 
habilitar dues meses amb dues urnes a l’escola 
Guillem de Claramunt, igual que en qualsevol altra 
jornada electoral i cada ciutadà expressà lliurement 
la seva voluntat.

Volem expressar el nostre reconeixement a tots els 
veïns i totes les veïnes que vareu fer de la jornada 
una pàgina en l’historia del nostre país, i en especi-
al als voluntaris que de forma totalment desinteres-
sada la vareu fer possible.

Preguntes:

Resultat de l’exclutini al municipi de la Secuita:

                             Vots   %

Sí-Sí      544 84,87

Sí-No      46   7,18

Sí-Blanc      7     1,09

No      25   3,90

Blanc       5    0,78

Altres        14   2,18

El passat mes de novembre, el Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de Tarragona va organitzar als qua-
tre nuclis del municipi unes xerrades informatives 
amb el títol “El bon ús dels medicaments”. Aques-
tes formen part del Programa d’Educació Sanitària 
a la Gent Gran (PESGG), estès a tot Catalunya i 
adscrit al Servei Català de la Salut, amb l’objec-
tiu fonamental que el pacient conegui els medica-
ments que pren, com els ha de prendre i que siguin 
els que estrictament necessita. Els ponents van 
mostrar els principals errors i les conseqüències 
d’un mal ús o desconeixement dels medicaments 
que prenem. També van ajudar a identificar els ge-
nèrics, el principi actiu i la informació bàsica que 
conté un medicament i van exposar alguns con-
sells pràctics i normes generals per al bon ús. Van 
analitzar les diferents vies d’administració, què és 
un pla de medicació, com s’han de conservar els 
medicaments a casa o bé on s’han de portar els 
medicaments un cop usats o caducats. Finalment, 
cadascun dels assistents va omplir uns qüestiona-
ris anònims sobre els temes exposats i es van re-
soldre alguns casos pràctics.

Fem un bon ús dels 
medicaments!

EL BON ÚS DELS MEDICAMENTS
SIGRE:

No acumular medicaments a casa,
portar-los al contenidor SIGRE de la farmàcia

• Envasos buits de medicaments, caixes i prospectes.
• Envasos amb restes de medicaments.
• Medicaments caducats.

Arqueològic de les restes del la Barcelona del 1714. 
També gaudirem de dues exposicions més: l’Expo-
sició Permanent, on varem veure objectes quotidi-
ans de la vida dels habitants de la ciutat a l’època.  
I l’Exposició Inaugural, on es relaten els moviments 
del Setge de Barcelona, les batalles, els uniformes 
i la repressió posterior.

Finalitzada la visita varem poder gaudir d’un pas-
seig lliure per les rodalies del Born, visitant el Fos-
sar de les Moreres o l’Església de Santa Maria del 
Mar, entre d’altres.

Tothom va coincidir en que va ser una jornada molt 
interessant culturalment, on tothom va descobrir 
aspectes desconeguts de la nostra història, de la 
forma de vida de l’època i de la majestuositat dels 
monuments visitats.
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Inauguració de la nova Zona
Esportiva Municipal.

11

El passat dia 20 de desembre tothom va poder 
gaudir de la inauguració de la nova zona esportiva 
del municipi. 

A les 11 del matí nombrosos veïns i veïnes assis-
tiren a l’acte presidit per les següents autoritats: el  
Sr. Benet Jané Palau, Vicepresident de la Diputació 
de Tarragona (en representació del seu president), 
el Sr. Joaquim Nin Borredà, Delegat del Govern de 
la Generalitat a Tarragona i el Sr. Josep Francesc 
Ferrer Val, Vicepresident del Consell Esportiu del 

Descripció
Nou equipament esportiu, dissenyat per l’arquitec-
te municipal Ignasi Comas. És annexa a les actuals 
instal·lacions de les piscines municipals i vestidors, 
construïts en una primera fase fa quatre anys i ja 
pensats per donar servei a la segona fase que ara 
s’ha completat.

Consistent en una pista multiesport, a l’aire lliure, 
per a futbol cinc, handbol, bàsquet i dues de mini-
bàsquet, conjuntament amb dues pistes de pàdel, 
totes de mides reglamentàries per tal de poder ju-
gar tornejos i campionats homologats. També dis-
posen de grades i il·luminació.  

Tot el control d’accés, vigilància i obertura de pistes 
i il·luminació s’efectua mitjançant control electrònic. 
I les reserves, organització de partits,  pagaments, 
reserva d’entrenaments i tancament de partits mit-
jançant xarxes socials (sense personal adscrit a la 
instal·lació esportiva).

Valoració econòmica 
de les instal·lacions
La valoració de tot el projecte ascendeix a la quan-
titat de 439.843,73 €. Valor de licitació.

Adjudicat de la següent forma:

 La construcció ha estat adjudicada a l’empresa 
Tecnología de Firmes, S.A, per 252.744,80 €., que 
va ofertar una baixa en el preu d’adjudicació del 
42,5%.

El sistema informàtic i de control ha estat adjudicat 
a l’empresa Epic Solutions, S.L. per 13.996,95 €.

L’equipament esportiu (cistelles, porteries, xarxes, 
pintat de pistes...) ha estat adjudicat a l’empresa 
TP SPORT per 13.998,62 €.

Finançament de les 
instal·lacions
Diputació de Tarragona, 120.000,00 €. (Pla d’Acció 
Municipal).

Ajuntament de la Secuita 230.740,37 €. (Fons pro-
pis).

(1) Els socis hauran de donar-se d’alta a les oficines de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, acreditant la seva condició de residents 
mitjançant l’empadronament al municipi de La Secuita.

Quadre de tarifes per ocupació de pistes. (Aprovació Plenària de 19/12/2014)

Pàdel horari nocturn (llum artificial )

De dilluns a divendres 10 €/hora 20 €/hora

Dissabtes, diumenges i festius 14 €/hora 25 €/hora

Pàdel horari diürn (llum natural)

De dilluns a divendres 6 €/hora 15 €/hora

Dissabtes, diumenges i festius 10 €/hora 20 €/hora

Pistes poliesportives

Horari diürn (llum natural)   0 €/hora NO

Horari nocturn (llum artificial ) 10 €/hora NO

Horaris i Pistes Resident No Resident

Soci  (1) 0 € NO SOCI

Tarragonès, així com representants del cos dels 
Mossos d’Esquadra i Alcaldes veïns. 

Primer de tot es van visitar les instal·lacions acom-
panyats per l’ Il·lm. Sr. Eudald Roca i Gràcia, Alcal-
de de La Secuita i després d’uns breus parlaments 
es lliurà a tots els assistents una pilota de record 
de la jornada.

Seguidament, començà una jornada esportiva: pri-
mer, un partit de basquet entre solters i casats del 
municipi; després un de futbol també entre solters i 

casats i per finalitzar un de futbol infantil. Alhora, a 
les pistes de pàdel es jugava un partit de demostra-
ció a càrrec de monitors del Club de Pàdel Vilarenc, 
que desprès van cedir material perquè tothom que 
ho volgués, pogués practicar aquest esport a les 
dues pistes.

Una jornada festiva i esportiva en la qual el bon 
temps va acompanyar a tots els assistents.
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El poble de l’Argilaga. L’última 
derrota de l’exèrcit espanyol 
durant la Guerra del Francès
(24 de gener de 1812) 
Paraules clau: Guerra del Francès, Argilaga, de-
mografia, espisodi militar, 24 gener 1812.
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Mapa amb els moviments dels exèrcits durant la 
desfeta de l’Argilaga (Mapa de l’autor)

Bala de canó procedent de la Costa de la Serra 
(Fotografia de l’autor)

Defuncions a l’Argilaga durant els anys del 
conflicte, segons el Llibre d’hàbits (1809-1814) 

(Gràfica de l’autor)

Infant del Regiment de Caçadors de Catalunya 
(181�-1815)

Dibuix Francesc Riart. (Hernández �004)

El soldat francès mirà als ulls d’en Pere Rull i digué: 
-Tu es un traîter!. En aquell moment sonaren les 12 
campanades de l’Angelus de l’església de l’Argilaga. 
Es sentiren dues explosions però només un dels tirs 
va donar al seu objectiu. Hi va haver un crit d’agonia 
i el pagès caigué al terra. El tir li havia travessat el 
cor. Un cercle vermell sortia del seu cos i s’estengué 
sobre la superfície terrosa. El sol s’elevava per sobre 
de les teulades mentre l’aire fregava les branques 
dels arbres com si estigués entonant un rèquiem pel 
difunt. Mentrestant, l’exèrcit espanyol fugia dispers 
entre camps de vinya, direcció cap a Valls (text lite-
rari de l’autor).

L’any 1808 Catalunya fou ocupada pels soldats de 
Napoleó, fet que donà lloc a la Guerra del Francès. 
Els anys del conflicte a l’Argilaga es troben molt mal 
documentats. 

Hem trobat notícies d’aquest període als llibres par-
roquials de l’Argilaga i del Catllar, al diari personal 
escrit pel Dr. Bosch a Bràfim, a la crònica dels fets 
militars feta per Blanch al 1861, al diari personal 
d’Isidre Mata i al Ball Parlat de Sant Roc de mitjans 
del XIX. A més a més també hi ha notícies de troba-
lles aïllades de material bèl·lic utilitzat pels soldats.

El 28 de juny de 1811, l’exèrcit francès dirigit pel ge-
neral Suchet, conquistà la ciutat de Tarragona. La 
urbs va estar en mans franceses fins al 19 d’agost de 
1813. Durant aquest període, moltes poblacions del 
Camp de Tarragona foren incendiades i es donaren 
matances indiscriminades. Els francesos dominaven 
les ciutats i, des d’aquí, enviaven destacaments als 
pobles on demanaven diners, roba o queviures. En 
cas de no cobrar s’emportaven persones del veïnat, 
càrrecs eclesiàstics o gent de diners; i si no rebien la 
contribució els amenaçaven en afusellar-los. Aquest 
procediment s’anomenava “dret de conquesta”. 

Pel que fa a la demografia, durant aquests anys aug-
mentà notablement el nombre de morts. Sembla ser 
que aquest augment no va ser causat per les morts 
violentes ocasionades per la guerra, sinó indirecta-
ment a causa de les epidèmies i la gana. Les tropes 
espanyoles i franceses delmaven els conreus i pro-
vocaven inseguretat al camp. Segons el llibre d’òbits 
de l’Argilaga1: al 1809 moriren 37 persones; al 1810, 
2; al 1811, 11; al 1812, 8; al 1813, 8 i al 1814, 4. 
Aquesta pujança de la mortalitat al 1809 fou deguda 

segurament a  un brot de tifus. 

Amb la nova divisió territorial decretada per l’exèrcit 
napoleònic al 1812, es creà l’arrondissement (dis-
tricte) de Tarragona dintre del departament de les 
Boques de l’Ebre. El límit amb el departament de 
Montserrat el marcava el riu Gaià. Els municipis de 
Renau, Peralta i l’Argilaga (amb 270 habitants) for-
maven part del canton (comarca) de Tarragona amb 
capital a aquesta ciutat. 

Antigament l’Argilaga formava part del terme del 
Catllar. Hauríem de suposar que conquerit el Catllar, 
l’Argilaga va ser la següent plaça en caure en mans 
franceses; però no va ser d’aquesta manera. Segons 
paraules del rector del Catllar: “Lo dia deu de Janer 
del any 1809 cerca la posta del Sol entrà en esta 
vila del Catllar lo exèrcit francés ab gran forsa, pues 
los somatens feren moltíssim foch y no poderen 
vence’ls2”. A finals de mes ja havien ocupat Ardenya 
i el Catllar. 

El dia 30 de gener moria l’ardenyenc Francesc Ma-
grinyà Dalmau al Mas Moragues i fou sepultat al ce-
mentiri de l’Argilaga, ja que Ardenya i el Catllar es-
taven ocupats per l’exèrcit invasor. Segons el llibre 
d’òbits de l’Argilaga, “... la voluntat del difunt era de 
ser enterrat en lo fosar d’Ardenya si fos posible; pero 
com los enemichs francesos invadiren per la terra de 
Ambarra (Torredembarra) temeren los portadors y 
se enterrà en lo fossar de la Argilaga3”

En el diari escrit pel doctor Antoni Bosch Carde-
llach a Bràfim, es mostren els estralls de la guerra. 
En aquest diari apareix el testimoni del saqueig de 
quinze poblacions del Camp de Tarragona, entre les 
quals trobem el poble de l’Argilaga el dia 5 de maig 
de 1811. Durant els saquejos es produïen incendis, 
matances i violacions. Segons Bosch, en aquests 
saquejos morí a l’Argilaga una criatura (Canales 
1988, 28). 

Segons l’historiador Güell4, també es donaren ma-
tances indisciminades i es violà a una dona (Güell 
2010, 26). Segons el llibre d’òbits, el 12 d’agost de 
1811 morí Francisco Martí Domingo, soldat del regi-
ment d’Artillers i natural de l’Argilaga5.

Segons paraules de l’historiador Cortiella: “Prime-
rament esmentem la gran desfeta que les tropes 
espanyoles tingueren a Ferran i a l’Argilaga el dia 
24 de gener de 1812, durant la invasió napoleònica, 
precisament aquesta fou l’última derrota que l’exèrcit 
español tingué a Catalunya en el temps de dita con-
flagració (Cortiella 1982, 31)”. 

Segons ens explica el cronista Blanch, el dia 23 
de gener de 1812, l’exèrcit espanyol acantonat a 

Torredembarra amb 4000 infants i 250 cavalls es 
posà en moviment fins a Altafulla. El baró Eroles no 
sabia que s’acostava un gran contingent francès di-
rigit per Mathieu i Lemarque procedent de Barcelona 
per socórrer a la ciutat de Tarragona. Eroles establí 
el seu exèrcit en la plana entre Altafulla i Ferran. La 
reserva de l’exèrcit estava situada en una situació 
favorable mentre que l’artilleria es situà sobre el pont 
del riu Gaià, protegida per un fossar. Però el 24 de 
gener, l’exèrcit francès atacà en columna tancada a 
la bateria d’artilleria envoltant l’exèrcit espanyol. 

El batalló de Caçadors de Catalunya es veié obligat 
a retirar-se junt als cossos que s’havien avançat per 
protegir-lo. En aquest episodi quedà ferit el general 
espanyol Villamil, el qual ordenà als seus homes la 
retirada. Fou dirigida durant cinc hores pel general 
Fleires amb un regiment de Lleials Manresans fins a 
l’Argilaga; on tota la divisió es tornà a reunir. 

Eroles fou avisat que la columna francesa s’empor-
tava un centenar de presoners. Aleshores manà que 
la cavalleria de Casasola ataqués els francesos. El 
militar aconseguí alliberar tots els presoners, però 
s’obstinà tant en perseguir l’enemic, que finalment 
es veié envoltat per 500 infants i 50 cavalls sortits de 
Tarragona. Finalment es veié obligat a sacrificar una 
part dels seus soldats per salvar als altres. Trencà 
per Valls on deixà dos companyies de Caçadors de 
Catalunya per contenir a l’enemic en un petit bosc, i 
ordenà que la resta de la divisió espanyola es disper-
sés (Blanch 1861, 285-286).

Segons Bosch, “Manso siempre detuvo retirándose 
a los franceses, que los persiguieron e hicieron a 
muchos de los nuestros prisioneros de guerra, der-
ramándose los enemigos por todos los pueblos de 
la comarca hasta la Sacuita, Vilabella, Salamó. Por 
todo hicieron saqueos, tropelías y las mayores vio-
lencias, señaladamente contra las mujeres (Canales 
1988, 36)”. En aquesta batalla hi participà l’altafullenc 
Martí Capestany Franquès. Segons carta enviada a 
la Junta Superior: “Efectivamente fuimos atacados 
de los enemigos con fuerzas tan superiores que 
llegamos a ser cortados enteramente en el pueblo 
de Argilaga donde hallándome al lado de dicho Sr. 
Barón mandó la dispersión de la división y yo vién-
dome perdido, el caballo cojo y fatigado de toda la 
noche y persiguiéndome en fuga los enemigos, para 
poder librarme corté las correas de la grupa dejando 
caer la maleta lo que fue motivo de salvarme pues 
en ella había mi poco equipaje y papeles...(Rovira 
1987, 44)”

La conseqüència de la derrota de l’Argilaga al 1812 
fou un canvi en la guerra, ja que l’exèrcit espanyol 
refusà actuar en les grans accions a camp obert, i les 

seves operacions passaren a tenir un caràcter més 
guerriller i amb menys coordinació. Segons Fuentes 
i Güell, hi moriren quatre soldats espanyols. Els dies 
24 i 25 de gener de 1812 “moriren quatre militars de 
resultas de un ataque que se tingué y començà en 
Altafulla, y finí cerca de la Argilaga. Lo dia següent 
foren sepultats en lo cementiri de dita parròquia. Los 
dits militars eren espanyols, y se ignora de quin cos 
eran y cóm se dehyan6 (Fuentes 1999, 407 i Güell 
2010, 30)”.

Segons el llibre d’òbits, el 24 de gener de 1812 a 
les 12 del migdia al costat de l’església, els soldats 
francesos mataren a Pere Rull, pagès de Montbuí 
de l’Argilaga a l’edat de 40 anys. S’enterrà el cos al 
fossar parroquial però els funerals no es celebraren 
fins el dia 24 de novembre de 18137. Aquest assas-
sinat sembla que podia haver estat motivat per una 
represàlia de l’exèrcit francès. Òbviament el retràs 
en el seu enterrament devia ser originat per la por 
que originava la guerra a les autoritats del moment.

Segons Bosch, al maig de 1813, els exèrcits fran-
cesos tornaren a passar per l’Argilaga de camí cap 
a Bràfim: “Estos iban acia Tarragona, y por la Torre 
den barra y su marina parecían querer ir a Barcelona, 
quando de repente mudando el camino se dirigieron 
por Argelaga y Nulles y se echaron de repente sobre 
Bráfim, de donde havían salido los españoles 4 ho-
ras antes (Canales 1988, 42)”. 

En els diaris del pagès Isidre Mata del Racó8 es diu: 
“Al dia 15 d’agost de dit any 1813 molt de matí se tocà 
llamada general i marxà tot aquell exèrcit gavatx, fent 
de general en jefe el mateix Mariscal Suchet, cami-
nant en direcció a l’Arboç, Saifores, que és sota Ba-
nyeres, seguint la carretera pel fondo de l’Heura en 
direcció al poble de Bràfim, aquell dia anàrem a dor-
mir als camps de cerca Nulles on s’acampà tot l’exèr-
cit. Al matí del dia 16 d’agost de dit any 1813 marxà 
tot l’exèrcit al poble o vila de l’Argilaga on feren alto 
i com s’anaven aproximant a la ciutat de Tarragona 
i eren a dues hores de distància marxaren a la tar-
da amb molta precaució i caminant molt despacio 
(Costa 1999, 470)”. Pocs dies després, la ciutat de 
Tarragona fou recuperada per l’exèrcit espanyol.

En el Ball Parlat de Sant Roc de l’Argilaga, de mitjans 
del segle XIX, hi ha un episodi que parla de la guer-
ra entre francesos i espanyols, un anacronisme que 
potser fa referència a la represàlia que sofrí l’Argila-
ga l’any 1812. En aquest ball es simula de forma ver-
sada un atac entre espanyols i francesos (Dalmau 
2013). Posem dos versos d’exemple: 

En nom de mon capità
La victòria serà grandíssima

La França prosperarà
La Espanya quedarà rendida.

La armada francesa regnarà
Dintre l’Espanya famosa
Les banderes plantarem

Encima de les altes torres.

Pel que fa a restes de tipus arqueològic, a la zona 
de la Costa de la Serra s’ha localitzat una bala de 
canó massissa que correspon, probablement, a la 
Guerra del Francès. A més a més, a la zona del Mas 
de Molins, s’han documentat bales de mosquetons 

d’aquest període. Hi ha altres notícies de troballes de 
material bèl·lic d’aquest període a la zona: una baio-
neta al Mas de l’Altrera a Renau, un sable a una casa 
de Vistabella, etc. Aquests descobriments reforcen 
la hipòtesi que la zona fou durament castigada, do-
nant lloc a saquejos i combats diversos. 

L’Argilaga fou, sense cap mena de dubte, un testi-
moni directe del pas dels exèrcits francesos i espa-
nyols durant la Guerra de la Independència.

1 Llibre I de matrimonis i òbits 1808-1851. Parròquia de Sant Roc 
de l’Argilaga (AHAT)
� Llibre II d’òbits. 1801-1851. Parròquia de Sant Joan Baptista del 
Catllar. Foli 72 (AHAT)
� Llibre I de matrimonis i òbits 1808-1851. Parròquia de Sant Roc 
de l’Argilaga. Foli 20 (AHAT)
4 Aquest historiador segueix les dades del dietari del Dr. Bosch, 
on nosaltres no hem trobat cap matança indiscriminada ni cap 
violació a l’Argilaga. Creiem que aquest autor va exagerar els fets. 
Durant tot el conflicte només tenim documentat la mort de tres 
persones de la població (entre les quals hi havia una criatura) i la 
mort de quatre militars de l’exèrcit espanyol. En total tenim docu-
mentades 7 víctimes a causa de mort violenta. A aquests caldria 
sumar els morts a causa de la fam i el tifus.
5 Llibre I de matrimonis i òbits 1808-1851. Parròquia de Sant Roc 
de l’Argilaga. Foli 35 (AHAT)
6 Llibre II d’òbits. 1801-1851. Parròquia de Sant Joan Baptista del 
Catllar. Foli 125 (AHAT)
7 Llibre I de matrimonis i òbits 1808-1851. Parròquia de Sant Roc 
de l’Argilaga. Foli 36 (AHAT)
8 Isidre Mata del Racó era natural de Sant Pau d’Ordal al municipi 
de Subirats (Penedès). Va ser contemporani als fets i va escriure 
quatre dietaris.
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El racó de 

la cuina

1614 15

La veritable cuina
casolana de Catalunya

Ingredients:
- 400 g d’arròs bomba
300g dels bolets que tingueu a ma (barrejats: pine-
tells, rovellons, rossinyols, escarlets, ceps, xampi-
nyons, cama-secs, fredolics, mucoses ....)
1 grà d’all / 
150g de formatge Parmesà (ratllat ben fi).
1,5 litres de brou de verdures o de pollastre.
Sal / Oli / Pebre
1 cullerada de mantega.
1 ceba grossa.
½  got de vi blanc.

Procediment
Es fan diferents accions per separat.
Poseu a bullir el brou de verdures o de pollastre. 
Quan hagi fet el primer bull, poseu-lo a foc lent. 
(posar-hi uns 2,5 l. d’aigua ja que s’evapora bas-
tant). El colem i el mantenim calent.
Poseu a la cassola, la ceba tallada ben petita amb 

Rissotto de bolets
una cullerada de mantega. Feu-la primer a foc ben 
fort, i tot seguit baixeu el foc i feu-la a foc lent (uns 
30 min.)
En una paella, salteu el bolets a tallets,  amb una 
mica d’all picat i amb poc oli, primer a foc ben fort i 
després a foc lent (uns 5 min.) abans de retirar-los, 
afegiu la sal i el pebre.
Un cop estigui la ceba ben daurada, poseu el bo-
lets saltats i barregeu-ho molt bé. 
Augmenteu una mica el foc i tireu l’arròs. Ho bar-
regeu molt bé fins que els grans d’arròs quedin 
transparents, afegiu el vi blanc i espereu que eva-
pori l’alcohol i tireu el brou calent, de mica en mica, 
amb el cullerot, segons l’arròs el va absorbint sen-
se parar de remenar, fins que l’arròs estigui fet. 
Hi afegiu el parmesà ben fi per que es fongui, i ho 
barregeu una mica. Servir calent.

Natividad Gracia

La sopa de pedres
Hi havia una vegada, fa molt temps d’això, un país 
que estava en guerra. I ja sabeu que les guerres 
sempre porten problemes, porten rancúnies, enve-
ges, hi ha molts morts, molta sang. Però a les guer-
res, sobretot, hi falta el pa. La gent passa gana. No 
es cull el blat. No es fa farina i la gent es mor de 
gana.
Un bon dia, un soldat, fart de fer anar les armes, 
va decidir fugir de la guerra. I fugint, fugint, cansat 
i afamat, va arribar a un poble. Era alt com un sant 
pau i xuclat com un clau i anava brut, esparracat i 
polsós. Semblava un sac d’ossos. Un fideu. Mort 
de fam, arribà a una casa, trucà a la porta i, quan 
surt la mestressa, diu:
- Mestressa, no teniu pas un tros de pa per aquest 
soldat que ve mort de gana de la guerra?
La mestressa de la casa se’l mira i diu:
- Però, que estàs tocat del bolet? Que t’has begut 
l’enteniment? No ho saps que no hi ha pa?. Però.... 
com t’atreveixes....? Mal llamp t’arreplegui....¡
I a cops de guitzes i empentes el trau fora de la 
casa. Pobre soldat... Prova fortuna en una altre 
casa, truca i diu:
- Mestressa, no teniu pas un tros de formatge per 
aquest soldat que ve mort de fam de la guerra?
La mestressa se’l mira de fit a fit i li diu:
- Però, que estàs boig? No saps que no n’hi ha, de 
menjar? Com t’atreveixes a demanar-ne?
I també a puntades de peu i empentes el treu a 
fora. Pobre soldat... I ho va provar en un altre porta, 
en dues, en tres, en quatre i en cinc i a totes les 
portes va rebre la mateixa resposta:
- Estàs tocat del bolet ¡ Estàs boig ¡ Fora, fuig 
d’aquí....¡
I és que la gent d’aquell poble estaven tips de la 
guerra miserable que els havia cremat els camps 
i se’ls havia endut els nois i és per això que del 
soldat no en volien saber res. Li tancaven la porta 
als nassos tot cridant-li que se n’anés.
Ai, però, el soldat no es va donar per vençut... Tra-
vessà el poble de cap a cap i se n’anà al final del 
poble on hi havia un safareig públic. Trobà unes 
quantes mosses i diu:
- Ei ! Mosses ! No em voleu pas ajudar a fer una 
sopa que faig de pedres?
Les mosses van riure.
- Una sopa de pedres...? Però que estàs boig?
I se li’n reien. El nostre soldat, cansat, afamat i de-
primit, es va asseure al costat de la font de la plaça 
del poble i, com que ja no sabia que fer, es va po-
sar a plorar. Plorava i plorava fins que un nen se li 
va acostar i després un altre i un altre encara.
- Soldat que tens? Perquè plores?
- Es que jo volia fer una sopa de pedres, que és 

Consells de molt
interès
 1- No cregueu que si feu bullir rabiosament les 
olles i cassoles es cogui més aviat; bullint poc a 
poc tot queda cuit igual i s’obté l’avantatge que no 
es fan malbé els caldos ni els guisats. Tingueu el 
costum de fer les coses amb temps suficient; altra-
ment, fent-les de pressa, la cuina avorreix i tot.
2- Qui tingui afició a la cuina, si sap llegir i escriure, 
que es proporcioni bons llibres escrits per cuiners 
acreditats; no importa el què costin, que aquests 
donen millor rendiment que no els que es donen 
regalats, que no poden ensenyar res. Qui es tingui 
per bon cuiner, que no pregunti a un altre com es 
fa una cosa, puix li dirien a l’inrevés.
3- Qui sigui aficionat a la preparació de dolços i 
pastisseria, ha de saber contar fàcilment per quilos, 
mitjos quilos i fins per grams; aprengui a batre el 
biscuit i a estirar les pastes amb el rotllo: així no 
sortiran malament  receptes que d’altra manera es 
tenen per dolentes.
4- En la cuina s’ha de procurar que no quedin ra-
cons de menjars endarrerits; els sobrants s’han 
d’aprofitar per a fer croquetes, petxines, soufflés i 
mil coses més que ensenyen els bons cuiners i els 
bons llibres.
5- Tots els llegums tendres que es volen fer salte-
jats amb mantega de vaca, s’han d’empolsar una 
miqueta amb sucre, sal, julivert picat i una mica de 
pebre. 

Sincronitzar els
calendaris
intern i extern
Vivim envoltats d’utilitats que ens marquen el temps 
extern, el pas de les hores, els canvis de mesos 
i anys... És necessari? La natura sempre ens ha 
servit per mesurar aquests canvis d’una manera 
interioritzada, ja que, en formem part. Els canvis 
en l’exterior i en el nostre interior no coneixen una 
limitació clara. Això ho podem experimentar més 
netament quan ens allunyem dels artefactes inven-
tats per a aquesta fi, com els rellotges i els calen-
daris. Endinsar-nos en la natura ens fa adonar de 
la dependència del sol i la lluna, excel·lents modu-
ladors temporals externs i interns. Tot i la nostra 
capacitat d’adaptació a entorns desnaturalitzats, 
encara som recíprocs als canvis sensorials que 
ens provoca el medi. Tot té un origen natural, per 
molt que el tapem amb uns simulacres que, si bé 
són útils, també contenen el perill de fer-nos oblidar 
aquesta condició natural: és important no deixar-
nos portar per aquests simulacres sempre que ens 
sigui possible.
No es tracta de viure al marge de l’electricitat i el 
rellotge i guiar-nos tan sols per la llum natural, però 
tampoc cal anar a l’altre extrem i actuar com si po-
guéssim viure aliens a tots aquests canvis orgà-
nics. Els regnes animals i vegetals desenvolupen 
els processos vitals amb aquesta dependència cap 
els cicles còsmics. Viure d’esquena a això implica 
un gran esforç.
El missatge és cada vegada més evident: allunyar-
nos del ritme marcat per la vida i imposar l’artifici 
gairebé extrem, ocasiona desajustos difícils de so-
lucionar. Hem provocat des del paradigma del si-
mulacre una frontera clara entre l’exterior i l’interior. 
La capacitat que encara tenim per entendre i llegir 
aquests signes és també la clau per poder iniciar el 
canvi de consciència necessari per sortir d’aquest 
artifici. Cadascú de nosaltres, des del nostre interi-
or permeable i en moviment, també pot començar 
a regenerar-se des de la pròpia consciència. Re-
conèixer els excessos que ens generen malestar; 
trencar amb les dependències nocives i establir 
ritmes vitals i sensorials sincronitzats amb el ca-
lendari natural són eines transformadores, com-
plicades, però molt estimulants. No hi ha receptes 
miraculoses, ni solucions ràpides, i el més reco-
manable és que cadascú trobi la fórmula que més 
li convingui. Una fórmula que es basi en l’escolta 
d’un mateix per sobre d’exigències externes que 
moltes vegades ens arrosseguen a camins que no 
hem triat i que, per tan no ens ajuden. Sincronitzar 
els calendaris extern i intern pot ser una suggerido-
ra manera de començar el nostre trajecte.

Dídac P. Lagarriga

una sopa que jo ser fer i que em surt molt bona, 
però no puc fer-la -respon el soldat.
- Que et podem ajudar?- pregunta en Martí.
- I tant, mainada...! Mireu, necessito que em porteu 
una perola grossa, aigua, un grapat de pedres i lle-
nya per a fer foc -el soldat respon.
En un tres i no res, els vailets van anar a buscar les 
coses que havia demanat el soldat. Encenen foc, 
posen la perola al damunt, hi fiquen aigua i pedres. 
L’aigua es comença a escalfar. Els vailets estaven 
impacients i deien:
- Podem tastar la sopa ?
- Calma, calma ! – exclamà el soldat.
La sopa s’anava escalfant i al cap de poc  el soldat 
posà els dits a dins, la tasta i diu:
- Mmmmm...! Que bona... Jo diria que hi falta un 
punt de sal.
Una noia que es deia Elisabet digué:
- Però si jo en tinc a casa meva...!
Es posà a córrer cap a casa seva i, d’amagatotis 
de la seva mare, agafà la sal i la portà al soldat que 
la tirà a l’olla. Al cap d’una estona el soldat tornà a 
tastar la sopa i digué:
- Que bona...! Però jo diria que li falta una mica de 
tomàquet.
Un noi que es deia Lluís li fa:
- Però si jo en tinc a casa meva! Hi vaig de segui-
da.
- I també faltarien patates i arròs
- Doncs jo puc treure les patates de l’hort- digué 
l’Anna.
- I jo a casa, hi tinc arròs. El vaig a buscar- exclamà 
l’Ester.
Mentre la Fina es preguntava que podia portar.
- No tens pas enciam?- li va demanar el soldat.
- Sí que en tinc! Ara hi corro- respongué la Fina.
I aquells vailets van anar portant pastanagues, ce-
bes, mongetes, cigrons, naps, cols, apis, llenties i 
fins i tot van portar un tros de pollastre. La plaça 
era plena de tots els nens del poble i al mig hi havia 
el soldat que remenava l’olla amb molta cerimònia. 
La tornà a tastar, en tragué les pedres amb una 
cullera i digué:
- Aquesta sopa està. Mmmmmm! Quina sopa més 
bona! Ens ha quedat boníssima! És la millor sopa 
de pedres que he tastat mai.
Tots els nens aplaudien i saltaven fent crits per la 
plaça.
- Ara aneu a casa vostra i dieu als pares, i avis i on-
cles que vinguin amb plats i culleres que avui hi ha 
sopa de pedres per a tothom -exclamà el soldat.
Va haver sopa per a tothom. Ningú se’n va quedar 
sense, en aquell poble.
I així va ser com gràcies als nens, aquell soldat i 
tot el poble van poder menjar per tota la gana que 
tenien, contents i fent festa, i des d’aquell dia, tota 
la gent del poble, grans i petits, gràcies a un soldat 
desconegut, va aprendre a compartir una mica més 
el que cadascú tenia.

Xesco Boix
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SUBVENCIONS ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EXERCICI 2014 

 

PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE 
L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ 
Concepte: Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà (analítiques, millores de xarxa i 
neteja i desinfecció de dipòsits municipals) 
Pressupost elegible 8.638,31 euros 
Import concedit 5.614,73 euros 
 

 

Concepte: Interessos préstecs concertats per Ajuntaments.  
Pressupost elegible 10.961,21 euros 
Import concedit 6.000,00 euros 
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El racó natural 
de la saviesa

17pregó

Rovelló
El rovelló,  esclata-sang,  pinenc, pinenca o parat-
ge (Lactarius sanguifluus, del llatí lactarius: que té 
llet; sanguifluus: que raja sang.), és un bolet de 
la família de les russulàcies, dels més apreciats 
gastronòmicament a Balears i Catalunya. És sens 
dubte, el bolet de bosc comestible més conegut a 
Catalunya. De la mare del Rovelló se’n pot dir Poti-
fler, o simplement Mare del Rovelló.
No s’han de confondre amb la Lleterola de llet gro-
ga (Lactarius chrysorrheus), bolet no comestible, 
aparentment com el rovelló però més petit i amb 
un color més clar i que quan es trenca en surt llet 
blanca.
El rovelló es caracteritza per desprendre, quan es 
talla, un poc de líquid de color vinós que podria 
semblar sang o òxid (rovell) que en poc temps es 
torna de color verdós. D’aquí el nom amb què se’l 
coneix. Els bolets més joves tenen el barret convex, 

LLenega Negre
La llenega negra, també coneguda com mocosa 
negra o pegalosa (Hygrophorus latitabundus, del 
grec antic higrós: humit; phorós: portador; del llatí 
latitabundus: molt amagat) és potser el bolet co-
mestible més valorat i buscat a Catalunya. 
La llenega negra té un barret gran. Quan l’exem-
plar és jove té una forma semiesfèrica, després es 
torna convex i finalment aplanat, arribant a fer dià-
metres de més d’un pam. La cutícula és separable, 
de color marró amb el centre d’un color més fosc, 
recoberta d’una substància viscosa i enganxifosa 
que anomenem moc. El peu de la llenega negra és 
de color blanc i també recobert de moc que agafa 
tonalitat marró, en alguns exemplars és prim i en 
d’altres gruixut amb una protuberància al mig. Les 
làmines són blanques tirant a crema quan l’exem-
plar envelleix, adnates. Carn ferma, blanca, d’olor 
suau i gust dolcet.
Només trobarem la llenega negra a terrenys calca-
ris, és a dir, amb ph del sól superiors a 7. A grans 
trets podríem dir que el prepirineu, les comarques 
centrals i de Lleida i el litoral i prelitoral tarragoní 
són terrenys adequats per la llenega negra. El boix 
i el romaní són dos plantes que creixen sobre ter-
reny calcari que ens poden donar bones pistes.
La llenega negra és un bolet que trobarem sempre 
associat a pinedes, tant de pi roig com de pi blanc o 
pinassa, de vegades acompanyades d’algun roure, 
preferiblement amb més de 20-30 anys d’edat.
Les haurem de buscar als llocs més humits i fres-

Fredolic
El fredolic (Tricholoma terreum, del grec Tricholo-
ma: marge pelut; del llatí terreum: terrós, color de 
terra) és un bolet de l’ordre dels agaricals també 
anomenat freduluc, negret, gírgola d’estepa, negri-
to, morro d’ovella (al Penedès), morret de be (a les 
Garrigues) o boletes (al Matarranya).
Té un barret sovint irregular, amb el centre que 
sobresurt i la cutícula seca, amb diferents tonali-
tats de color gris, com de vellut. Sol tenir fibres i 
esquames negroses, en especial a la part central. 
Les làmines són d’un blanc brut o grises i estan es-
paiades. El peu és prim, cilíndric i fibrós, i es trenca 
en un no res. La carn, molt minsa i fràgil, amb prou 
feines fa olor.
L’ himeni és laminat i de color clar, i es disposa de 
forma lliure. Les espores són ovals, de 6–7 micrò-
metres de longitud i 3,5-4,4 d’amplada. 
És un bolet tardà que surt a les pinedes, formant 
grups nombrosos, amb els primers freds (d’on li ve 
el nom popular), de manera que allarga la tempora-
da boletaire. Se’l pot arribar a trobar congelat.
Es considera bon comestible, però hi ha espècies 
tòxiques que s’hi assemblen.
Hi ha espècies pròximes amb esquames molt ne-
gres, fins i tot al peu, i algunes en què es tendei-
xen a barrejar coloracions grogues, totes comes-
tibles de semblant qualitat. Tanmateix, cal evitar 
confondre’l amb el fredolic metzinós (Tricholoma 
pardinum), més robust i més gros, amb el barret 
esquamós. És propi de les fagedes i avetoses per 
damunt dels 1.500 m d’altitud. El fredolic sol tenir 
el peu buit, mentre que el del fredolic metzinós és 
sempre ple. També es pot prestar a confusió amb 
la Lepiota brunneoincarnata.
El fredolic és de carn blanca i bon comestible. 
El fet que el fredolic ens visiti a finals de tempo-
rada, quan moltes espècies ja desapareixen, fa 
que sigui un bolet apreciat pel boletaire. Tenint en 
compte que es tracta d’un bolet poc carnós i que no 
desprèn molta olor, el podrem trobar cuinat barrejat 
amb patates xafades i  també és ideal per fer-lo 
amb sopes, amb guisats o simplement passats per 
la paella amb all i julivert per condimentar una carn. 
No és un bolet apte per assecar.

Subvencions atorgades per la
Diputació de Tarragona 
Exercici 2014

Xerrades

Mocs, constipats, bronquitis… qui més qui 
menys n’ha tingut a casa.
Aquesta xerrada té com a objectiu ajudar-
vos a desentrellar els secrets de com mo-
car-se bé i dels rentats nasals per a tota 
la família, adaptant la tècnica a l’edat i al 
moc de cadascú.
Petits gestos ajuden a prevenir o alleugerir 
el curs de diverses malalties respiratòries. 
Descobriu-los.

Divendres, 23 de gener a les 16.45h
A càrrec d’Anna Ferran Roig
Fisioterapeuta cardiorespiratòria
Sala de Plens de l’Ajuntament

Higiene
respiratòria

Ja tens el calendari del 2015?
Si no el tens, pots passar a
recollir-lo per l’Ajuntament!

VISTABELLA
Església del Sagrat Cor

LA SECUITA
Plaça Església

LES GUNYOLES
Casal

L’ARGILAGA
Església de Sant Roc

LA SECUITA
Plaça Major

LES GUNYOLES
Plaça

L’ARILAGA
Casal

LA SECUITA
Escoles

LA SECUITA
Saló de Plens (Antiga escola de nens)

LA SECUITA
Zona esportiva

Estació d''Alta Velocitat
Antiga estació de ferrocarril

2015

ABANS I ARA

www.lasecuita.cat

VISTABELLA
Carrer Sant Bartomeu (Antic Carrer Clos)

LA SECUITA
Plaça Major

No te’l
perdis!

cos del bosc, sovint a prop de canals que li apor-
ten aquestes condicions, o ben amagades sota una 
espessa capa arbustiva. A mesura que la tempora-
da avança, si la pluja i l’absència de vent acompa-
nyen, la llenega negra, en ser un bolet que tolera 
bé glaçades febles, i de seguida es passa quan fa 
una mica massa de calor, la qualitat dels exemplars 
anirà millorant a mesura que avanci la temporada, 
i si l’any és bo, seran els darrers exemplars a solei 
els que ens sorprenguin per tamany i qualitat de la 
carn, quan ja gairebé ningú les busca.
Una possible confusió es pot donar amb l’hygropho-
rus personii o llanegall, però aquest creix a alzinars 
sobre terrenys àcids, i és d’un tamany més modest. 
També comestible però de molta menys qualitat 
que la llenega negra.
La llenega negra és un bolet excepcional per acom-
panyar guisats de llarga cocció.
Es pot menjar en truita, saltejada amb all i julivert, 
a la brasa... però és als guisats on dóna el màxim 
de sí mateixa. Uns bons peus de porc, o un rodó 
de vedella seran grans acompanyants d’aquest ex-
quisit bolet.

però a mesura que creix, s’aplana i acaba en forma 
d’embut. Les làmines són fines, atapeïdes i decur-
rents pel peu. El peu, rabassut, sol estar tacat.
Es fa en pinedes sobretot a la regió mediterrània. 
Vol la calor i és propi de boscos assolellats i de ter-
res baixes. Les rovelloneres són llocs on solen sor-
tir els bolets de forma abundant per ser llocs on hi 
ha un extens miceli ocupant el substrat i que cada 
temporada “floreix” amb els cobdiciats bolets.
Quan el bolet ha estat envaït pel paràsit Hypomy-
ces lateritius i ha quedat desproveït de làmines 
llavors s’anomena rovellona, rovellola o mare de 
rovelló.
La tradició catalana ens porta, sense cap mena de 
dubte, a dos receptes amb rovellons.
La primera és la més senzilla però alhora complica-
da: Els rovellons a la brasa o a la planxa. Es tracta 
de fer els rovellons al punt just per deixar-los crui-
xents per fora i sucosos per dins, i just a l’hora de 
treure’ls els salem i els reguem amb un oli macerat 
amb una dent d’all picadeta. 
La segona recepta ens porta al rodó de vedella o 
fricandó. Aquestes dos receptes accepten molts 
tipus de bolets, però la tradició mana incloure-hi 
l’apreciat rovelló. A part d’aquests dos suggeri-
ments, el ventall de receptes amb rovelló és tant 
ampli com la nostra imaginació.

Gestió del dol
Davant la pèrdua i el dolor, no hi ha una 
única resposta que serveixi igual per a 
tothom, sinó que cada situació i cada per-
sona és diferent. Però cal afrontar aquests 
moments, actuar i saber escoltar i, a la ve-
gada, ser conscients que qualsevol gest, 
mirada o actitud poden ajudar més que les 
mateixes paraules.

Aquesta xerrada pretén introduir-nos en la 
gestió del dol, tant en infants (com i quan 
se’ls explica als nens la mort d’algú) com 
en adults (el camí de l’anestèsia o el camí 
del dolor).

Divendres, 27 de febrer a les 18:30h
A càrrec d’Imma Díaz Teba, Llicenciada en 
Psicologia, Màster en Teràpia Familiar Sis-
tèmica.
Sala de Plens de l’Ajuntament

SUBVENCIONS ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EXERCICI 2014 

 

PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE 
L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ 
Concepte: Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà (analítiques, millores de xarxa i 
neteja i desinfecció de dipòsits municipals) 
Pressupost elegible 8.638,31 euros 
Import concedit 5.614,73 euros 
 

 

Concepte: Interessos préstecs concertats per Ajuntaments.  
Pressupost elegible 10.961,21 euros 
Import concedit 6.000,00 euros 
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Calendari d’activitats i serveis
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Ajuntament     977 61 14 54

Escola Guillem de Claramunt   977 61 14 21

Escola Bressol “Els Guillemets”   977 61 15 94

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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Sala de Plens

FEBRER 2015
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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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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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Ambulàncies
Bombers
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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

31

Country Country

Country · Country
· Deixalleria

mòbil

Country Country

Festa
M. hivern
L'Argilaga · Country

Country Country

Pilates
Teatre

Pilates
Teatre

Pilates
Teatre

· Pilates
· Puntes coixí

Pilates
Puntes coixí

· Cavalcada Reis

Dansa del ventre

Dansa del ventre

Dansa del ventre

2 3 1
Dansa del ventre

Dansa del ventre

Dansa del ventre

Dansa del ventre

Dansa del ventre Pilates
Puntes coixí

Pilates
Teatre

Pilates
Teatre

· Concert de
Sant Esteve

Country

CountryCountry

· Country
· Deixalleria 

mòbil

Country
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· Andròmines
· Pilates
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MARÇ 2015
dj dv ds dg

5

5 6 7

6

8

20 21 22

13 14 15

Country

1

Pilates
Teatre

Pilates
Teatre

12

1 2 3 4
Dansa del ventre
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Country

CountryCountry

· Country
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Country Country

Pilates
Teatre

Country· Xerrada
  Gestió del dol
  Sala de Plens
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Les Gunyoles
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Les Gunyoles
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L'Argilaga
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