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Editorial

La necessitat d’un nou
model d’atenció social
i sanitària centrat en
les persones.
El fenomen demogràfic de l’envelliment, característic dels països desenvolupats, implica especialment els sectors serveis i sanitari per tal de garantir
la cura i l’atenció a les persones grans, especialment en les franges d’edat més avançades, on el
deteriorament físic i cognitiu és més palès.
Cal tenir en compte una perspectiva de relleu generacional i, per tant, dels rols socials, dels canvis
en les estructures familiars tradicionals, així com
de canvi en el sistema de valors, atès que les noves generacions apunten cap a una major individualitat.
Així ho contempla l’estudi “Cap a una atenció integrada social i sanitària. Per un nou model centrat en les persones”, elaborat per Ramon Canal
i Toni Vilà, investigadors de l’Institut de Govern i
Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de
Barcelona, sobre el que es basa aquesta editorial,
ja que compartim plenament el seu contingut i el
volem fer avinent a tots i totes.

Els antecedents de l’enfocament sociosanitari a
Catalunya els podem situar l’any 1986, quan la
Generalitat va crear el programa “Vida als anys
d’atenció sociosanitària a la gent gran amb llarga
malaltia”, que va ser pioner i va arribar a ser referent a nivell de l’Estat. La seva finalitat era planificar i coordinar les actuacions del Departament
de Sanitat pensades per a aquelles persones que
necessitessin “un tractament mèdic prolongat integrat amb la prestació de serveis socials específics
de la vellesa”.
L’enquesta de Salut de Catalunya (2013) mostra
que en el període 2010–2013 el nombre de persones que tenien una o més malalties cròniques
va experimentar un creixement d’un 24%, fenomen
que, atesa la recent situació econòmica i social del
país, ens permet indubtablement visualitzar la importància dels coneguts determinants socials de la
salut. Així doncs els desequilibris, o es reformen o
es financen, i el fet de no disposar amb facilitat de
la segona alternativa té l’element positiu que ens
obliga a abordar una reforma amb valentia.
El model d’atenció desitjat per a casa nostra ha de
partir del reconeixement i l’escrupolós respecte de
la dignitat i autonomia de la persona, sigui quina
sigui la seva situació en termes de vulnerabilitat i
dependència. Això ens porta cap un sistema català d’atenció centrat en la persona i les seves capacitats, que promogui la seva autonomia tant en
la vida quotidiana com en la participació i decisió
sobre el tipus d’atenció que vol rebre. Un sistema
que incorpori sistemàticament la prevenció del risc
sanitari i social, i que davant les necessitats d’atenció continuada, més o menys intensa, sigui capaç
de donar respostes personalitzades, amb ventalls
de serveis flexibles i cap a una atenció integrada
social i sanitària.
Això només serà possible si la responsabilitat sobre l’atenció de la persona és compartida entre la
pròpia persona beneficiària, la família, la comunitat (amics, veïns) i els poders públics (Generalitat i Governs Locals). Cadascú aporta al sistema
d’atenció determinats recursos, que idealment es
combinen i complementen per generar una atenció
integral, eficaç i sostenible. En darrera instància,
però, si fallen els altres actors, els poders públics
han d’estar en disposició d’ampliar el seu grau d’intervenció per garantir la dignitat i la qualitat de vida
de la persona que necessita l’atenció. Per norma
general l’aportació de les administracions hauria de
consistir en una oferta de serveis públics àmplia,
que permetés encabir un procés clar d’informació
i participació, així com un ampli grau d’elecció per
part de cada persona beneficiària.
Quant a les famílies, és evident que cal “tenir cura
d’aquells que tenen cura”. És a dir, cal que s’ofereixin programes potents de suport, acompanyament
i assessorament a les famílies cuidadores.
A partir d’aquí cal pensar en un ambiciós programa de modernització del sistema, amb la prioritat
de garantir la continuïtat i la qualitat assistencial, la
facilitat d’accés al sistema i l’ús equitatiu, eficient,
sostenible i transparent dels recursos públics esmerçats. Això s’hauria d’anar concretant a través
d’un conjunt de mesures, que afecten potencial-
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ment totes les parts del sistema, però de manera molt especial a la coordinació i integració dels
nombrosos i diversos equipaments i serveis que el
configuren.
Partim de la constatació que els problemes que estan al darrere d’una necessitat d’atenció continuada
habitualment són multidimensionals i complexos.
El seu abordatge requereix una visió integral, tant
dels problemes como de les possibles solucions,
que s’hauria de traduir, operativament, en enfocaments transversals del disseny i la implementació
de les polítiques, programes i serveis. Resumint,
qualsevol millora substancial del sistema passa
perquè àmbits com salut i serveis socials, però també educació, treball, habitatge i d’altres, aprenguin
a pensar i actuar conjuntament, tenint sempre com
a marc de referència a la persona i el seu entorn.
No tan sols per consideracions d’eficiència i eficàcia, sinó també d’us, és essencial que el sistema
sigui simple i fàcilment comprensible per als potencials usuaris i les seves famílies. S’ha d’insistir molt
per vèncer l’aïllament i la falta d’informació de molts
dels potencials usuaris. Per això el sistema hauria
de tenir una porta d’entrada única, amb equipaments de referència (els actuals CAP o els Serveis
Socials bàsics, per exemple) que integrin físicament els diversos serveis, així com també un sol
procés de valoració de necessitats, que inclogués
tots els aspectes rellevants, socials i sanitaris, de la
persona. Això requereix, al seu torn, una excel·lent
articulació d’equips, processos i instruments.
Per altra banda, aquest canvi es basa en la perspectiva territorial i en la proximitat. La pràctica
professional demostra que els problemes lligats a
l’atenció continuada es detecten i s’aborden molt
millor en l’entorn en què les persones fan la seva
vida quotidiana. El reconeixement de l’autonomia
va molt lligat al principi de subsidiarietat. És per
tot això que aquesta proposta de model hauria de
partir de i estar molt focalitzat en l’àmbit local. La
territorialització no és possible sense la reforma i el
reforçament dels ens locals.
Garantir els serveis i l’atenció especialitzada de les
persones i en especial a les persones grans en els
centres residencials esdevé, doncs, una necessitat
no tan sols en el moment actual, sinó de cara a
les futures generacions. En aquesta mateixa línia
apareix la idea de repensar els centres residencials
i posar a l’abast els recursos per poder cobrir les
necessitats d’aquest col·lectiu. Això ha d’implicar
una adaptació a les necessitats de la persona, on
aquesta sigui l’eix de l’atenció.
És per aquest motiu que l’Ajuntament del municipi
de la Secuita veu la necessitat d’instaurar un nou
model d’atenció a la gent gran. Aquest model s’ha
de basar en la qualitat, on la importància del servei
radiqui en la centralitat de la persona i el seu entorn
natural. És en definitiva, un canvi en la perspectiva
de l’atenció, tenint en compte el benestar de les
persones i, sobretot, les seves decisions. Implementació i desenvolupament d’un model d’atenció
basat en la necessitat d’atenció social i sanitària
centrat en les persones.
Eudald Roca i Gràcia
Alcalde
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El 25 de maig es van celebrar les eleccions municipals
per a la legislatura 2015 – 2019. Al nostre municipi
es van presentar tres candidatures als comicis: Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal;
Convergència i Unió i Partit Popular de Catalunya,
de les quals van sortir escollits els nou representants
municipals que composen la corporació.
D’un cens electoral de 1.256 votants, van exercir
el seu dret a vot 735 i es van abstenir 521, amb
una participació del 58,52% i una abstenció del
41,48%. La candidatura més votada va ser la
d’ERC-AM amb un 70,38% dels vots (506) que li
van donar vuit regidors; en segon lloc CiU amb un
15,16% (109) i que va obtenir la representació d’un
regidor. Finalment, el PPC amb un 8,76% (63) no
va obtenir cap regidor.
En sessió plenaria de constitució el passat 13 de
juny, a les 9 del mati, es va constituir la nova corporació municipal, essent escollit el Sr. Eudald Roca
com a nou alcalde del municipi, per unanimitat de
tots els regidors.
També durant la sessió del dia 29 de juny va ser
aprovat el Reglament Orgànic Municipal que ha
de regir durant aquesta nova legislatura, així com
el repartiment del cartipàs municipal i la delegació
de matèries als diferents regidors i regidores de la
nova corporació, quedant establerta de la manera
següent:
· Sr. Eudald Roca i Gràcia
Alcalde, Regidories d’Hisenda i Relacions
Ciutadanes.
· Sra. M. Loreto Martorell i Mateu
1a Tinença d’Alcaldia, Regidoria d’Ensenyament.

Històric de resultats Eleccions Municipals expressat en nombre de regidors i percentatge de vot.
Any/Part.

CiU

%

PSC

2015

1

15,16

2011

1

15,07

2007

2

2003

%

ERC

%

IC-V

%

FIC

%

PP

%

A.E

8

70,38

0

8,76

1 14,23

7

63,52

0

3,94

23,77

1

9,57

6

52,23

0

4,78

0

4,64

3

28,29

1

14,52

5

46,86

0

9,88

0

3,89

1999

3

29,12

6

61,44

0

4,48

1995

3

28,82

4

42,04

1

11,94

0

4,14

1991

4

42,05

4

39,92

1987

4

56,03

3

34,32

1983

6

75,58

1

9,55

%

· Sra. Olga Masgoret Palau
Regidories de Serveis Socials i Sanitat.
· Sr. Marc Saperas Ruiz
2a Tinença d’Alcaldia, Regidories de Joventut, Festes i Esports.
1 14,92
1 22,95

1979

7 96,00

Històric d’Alcaldes al Municipi de la Secuita.
Legislatura

Alcalde/sa

Partit

Presa possessió

· Sr. Jordi Tasias Sagarra
Regidories d’Urbanisme, Obres Publiques i
Noves Tecnologies.

Baixa

2015 - 2019

Eudald Roca i Gràcia

ERC

13/06/2015

2011 - 2015

Eudald Roca i Gràcia

ERC

11/06/2011

25/05/2015

2007 - 2011

Eudald Roca i Gràcia

ERC

16/06/2007

21/05/2011

2003 - 2007

Eudald Roca i Gràcia

ERC

14/06/2003

26/05/2007

1999 - 2003

Albert Pereira i Solé

ERC

03/07/1999

24/05/2003

1995 - 1999

Albert Pereira i Solé

ERC

27/01/1997

12/06/1999

1995 - 1999

Albert Tous Plana

ERC

17/06/1995

27/01/1997

1991 - 1995

Ramon Dolç Gutiérrez

CiU

13/05/1992

27/05/1995

1991 - 1995

Anna M. Celma Brulles

Agrupació Electoral

01/02/1992

13/05/1992

1991 - 1995

Francesc Pujol Padró

CiU

15/06/1991

31/01/1992

1987 - 1991

Josep M. Solé Torres

CiU

30/06/1987

25/05/1991

1983 -1987

Josep M. Solé Torres

CiU

04/10/1985

09/06/1987

1983 - 1987

Joaquim Celma Sanz

CiU

23/05/1983

27/09/1985

1979 - 1983

Joaquim Celma Sanz

Agrupació Electoral

19/04/1979

07/05/1983

· Sra. M. Teresa Cisa i Castellví
Regidories de Cultura, Difusió i Polítiques
d’Igualtat.
· Sr. Josep A. Arévalo Salmerón
Regidories de Vies Públiques, Serveis i Equipaments.
· Sr. Josep M. Mañé Mateu
Regidories de Medi ambient, Medi Rural,
Turisme i Promoció Econòmica.
· Sr. Alfons Sorribes Miró
Regidor.
Com a representants de l’Alcalde als nuclis han
estat nomenats: per a l’Argilaga, la Sra.M. Loreto
Martorell i Mateu; per a Vistabella, el Sr. Josep M.
Mañé Mateu i per a les Gunyoles, la Sra. Olga Masgoret Palau.
I com a representants a les comissions d’estudi integrades, amb vot ponderat, que presideix l’Alcalde, els Srs. Josep A. Arévalo Salmerón en representació del grup d’ERC i Alfons Sorribes Miró en
representació del grup de CiU.
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escola guillem de claramunt

Escola Guillem de Claramunt
Un agent de l’Apilo ve a fer una xerrada als nens i nenes de 5è

Un senyor de la missió Apilo 11 va venir a l’Escola Guillem de Claramunt a fer una xerrada i
unes activitats als nens i nenes de 5è.

El matí del dia 28 d’abril, un noi de l’Apilo 11 es va
presentar al centre per tal d’explicar als alumnes
que hi havia uns contenidors nous per llençar-hi
piles, a fi de poder-les reciclar. Va preguntar als
nens i nenes totes les coses que tenien a casa
que portessin piles i, ràpidament, se’n van adonar
que n’hi havia moltes. Els va explicar, també, la importància del reciclatge de les piles, ja que aquestes, són molt contaminants. Seguidament, quan va
acabar d’explicar-los això, van fer uns experiments.
Primer, van comprovar que les persones tenim
electricitat i que la podem conduir pel nostre cos.
I, després, curiosament, que els fruits àcids poden
engegar una bombeta.

Un dia al monestir
de Santes Creus
El passat divendres 17 d’abril, els alumnes i les
alumnes de l’Escola Guillem de Claramunt de la
Secuita vam realitzar una sortida a Santes Creus
amb motiu del projecte que estem treballant a les
aules sobre els diferents països del món.
En arribar, ens vam organitzar en dos grups: Infantil i Primària.
En primer lloc, vam esmorzar a les portes del monestir. Un cop ja havíem recuperat les forces, unes
monges ens van rebre per explicar-nos uns quants
contes de diferents països del món, com per exemple “El jardí interior” de l’Argentina, “L’elefant amb
nas de botó” de l’Àfrica, “L’home verd” d’Irak, i molts
altres més. En acabar de sentir les històries, teníem
una missió, que consistia en buscar els personatges del contes als capitells dels pilars del monestir.
Més tard, ens van reunir a tots al cementiri per explicar-nos una història sobre la mort. Els de sisè
jugàvem amb l’avantatge de que el curs anterior
l’havíem representat en una obra que es titulava:”

El soldat que va enganyar la mort”.
Ens va cridar l’atenció que als antics monjos els
enterressin sota els xiprers, per distingir-los i saber
on estaven els seus cossos.
També vam veure una nota d’un visitant que es
deia Èric, un foraster que va ser acollit durant una
època al monestir.
Tot seguit, vam anar a l’alberg Pere el Gran de la
mateixa localitat a fer un taller de ceràmica amb
les monitores Eulàlia i Anna. L’activitat consistia en
modelar la bandera del país que estem estudiant
cada curs. A més a més, teníem un altre tros on
podíem fer un dibuix lliure. Per acabar, vam pintar
les peces. Vam ser uns grans artistes!
Un cop tots junts, vam anar a dinar a un parc al
costat del riu Francolí. L’únic inconvenient va ser
que els arbres desprenien una pols que molestava.
Allà vam tenir una estona per jugar.
Finalment, vam tornar cap a l’escola esgotats, però
amb molts més coneixements, que esperem aprofitar al màxim per als nostres projectes.
Alumnes de sisè
20 d’abril de 2015

Apaga el llum!

L’energia, una forma de vida!
El dijous dia 21 els alumnes de cicle superior de
l’escola Guillem de Claramunt, vam fer una activitat per celebrar la setmana de l’energia. Aquesta,
va estar cedida per la Diputació de Tarragona. Els
objectius eren conèixer les fonts d’energia, els hàbits energètics en l’àmbit domèstic i l’ús d’energia i
altres fonts sostenibles. Per conèixer millor tot això,
vam fer un joc que consistia en fer preguntes sobre el que ens havien explicat en una presentació.
Si no responíem bé la pregunta, ens posaven un
tros de cel brut i si l’encertàvem ens en posaven
un tros, de net.
Al final vam aconseguir el nostre repte, que era saber-ne una mica més de tot el tema de l’energia i
millorar els nostres hàbits energètics!

Abril 2015 · Juny 2015

Avui dinem
Hamburguesa!!!!!

Com ja venim fent els últims anys, quan s’acosta
fi de curs i arriba l’últim dia de classe abans de la
jornada intensiva, tots els/les alumnes i mestres de
l’escola, celebrem un dinar de germanor, gentilesa
del Càtering Domingo.
Aquesta vegada, seguint la temàtica del Projecte
d’Escola, “Els països del món”, ha tocat fer menú
americà i, què hi ha més americà que una bona
hamburguesa?
Els alumnes de 6è van ser els encarregats de
confeccionar i servir les hamburgueses amb la supervisió del nostre cuiner, el Víctor, i de les seves
ajudants, la Cristina i la Silvia, a qui volem agrair la
seva dedicació.
També volem donar les gràcies a les monitores del
menjador pel seu suport.
I, sobretot, al Joan Domingo.
Sense ells/es no seria possible fer res de tot això.
MOLTES GRÀCIES!!!
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Com cuidar els boscos amb els forestals
Uns guàrdies forestals van venir el dia 9 d’abril del
2015, a l’ Escola Guillem de Claramunt, per explicar com hem de cuidar els boscos. Ens van informar de tot el tema a partir d’ un vídeo, però també
amb la veu i portant coses com a exemple.
El guàrdia forestal va venir acompanyat d’un amic
seu que portava dos guacamais.
El que sempre hem de recordar, és que hem de
cuidar la natura.

Els alumnes i les alumnes de 5è i 6è de l’Escola
Guillem de Claramunt han anat amb els guàrdies
forestals a l’Alzina centenària.
El passat dijous dia 16 d’abril, els/les alumnes de
5è i 6è van anar fins a la Alzina centenària. Quan
van arribar van fer uns jocs preparats, i els van ensenyar animals dissecats. També van alliberar una
perdiu.
Els nens van haver d’identificar uns ocells, segons
la seva descripció.
Després d’esmorzar, van tornar caminant mentre
anaven penjant les meravelloses capses niu que
havien pintat a la classe.

Lectura
en
veu
alta
L’escola de la secuita participa en un certamen
de lectura
Anem caminant a Renau

El passat divendres dia 22 de maig, els nens i les
nenes dels cursos primer a sisè de l’Escola Guillem
de Claramunt de La Secuita vam fer una caminada fins a Renau. És costum, des de fa uns anys,
realitzar una excursió a peu a una de les localitats
veïnes. En cursos anteriors, hem anat a Vistabella,
L’Argilaga i Les Gunyoles. En aquesta ocasió, la
distància que vam recórrer, entre l’anada i la tornada, va ser d’uns 14 km. Pel camí ens vam aturar
a fer una activitat que consistia en observar diferents arbres i plantes. En acabar, vam seguir fins a
Renau i vam esmorzar en un parc. Tot seguit, en
Santi (un dels treballadors de Renau Natura) ens
va fer una petita explicació sobre els ocells autòctons. Després vam dinar i vam passar un dia de
convivència plegats gaudint de la natura.
Els/les alumnes de 4t

L’escola Guillem de Claramunt de la Secuita ha
participat en l’XIè CERTAMEN NACIONAL INFANTIL I JUVENIL DE LECTURA EN VEU ALTA, dirigit
a alumnes de tot Catalunya i celebrat el passat dia
27 d’abril de 2015, al CaixaForum de Tarragona.
La Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en
el marc del Pla Nacional de Lectura (2012-2016),
han arribat a un acord de col·laboració per a l’organització d’aquest certamen. Aquest s’ha organitzat
en dos grans grups d’acord amb les dues etapes
d’escolaritat obligatòria: l’educació primària i l’educació secundària obligatòria.
A la nostra escola vam fer una selecció i van sortir
escollides dues alumnes finalistes, l’Abril Pié, de 3r
curs de Cicle Mitjà, i l’Aina Anguera, de 5è curs de

Cicle Superior. Es van presentar per a dues categories diferents, en les quals van participar també
diferents escoles de la província. Tots els alumnes
seleccionats van haver de llegir un fragment d’un
llibre proposat i un jurat valorava l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica.
El conjunt del claustre de mestres dóna les gràcies
a tots els alumnes i les alumnes de l’escola que van
participar en la preselecció i valora molt positivament el seu treball, així com el seu esforç i interès
a presentar-se a aquesta activitat.
Creiem que es tracta de crear camins de futur per a
la cultura catalana, tot promocionant la lectura entre els alumnes i les alumnes i que, alhora, puguin
gaudir-ne com a font de plaer.
El claustre de mestres

Febrer
2013
· Abril
Abril
2015
· Juny
20152013
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La Secuita se suma al Pacte d’Alcaldes
i Alcaldesses per l’energia

També el passat 26 de maig es va dur a terme
el taller-joc “Apaga el llum”, a l’Escola Guillem de
Claramunt. Després d’una introducció sobre les
fonts d’energia existents i les implicacions ambientals de la utilització de les fonts d’energia renovables o no renovables, s’inicià un joc cooperatiu
per equips, amb el qual els grups es poden ajudar
entre ells a respondre les preguntes sobre els hàbits correctes d’estalvi energètic, poden regalar-se
targetes d’aerogeneradors o bé comprar de manera conjunta plaques solars per millorar el resultat
final del joc.

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’energia -Covenant of Mayors- és una iniciativa de la Comissió
Europea que va començar l’any 2008 per promoure
la participació del món local en la lluita contra el
canvi climàtic, amb l’assumpció de compromisos
concrets en matèria d’estalvi energètic i foment de
les energies renovables.
És un compromís voluntari amb la signatura del
qual els municipis assumeixen l’objectiu de reduir
les seves emissions més d’un 20% l’any 2020, la
coneguda com estratègia del triple 20:
- Reduir un 20% les emissions de gasos d’efecte
hivernacle (sobretot CO2)
- Millorar un 20% l’eficiència energètica
- Incrementar un 20% l’ús de les energies renovables
La Diputació de Tarragona va adherir-se al Pacte
el 27 de setembre de 2013 com a coordinadora territorial, és a dir, per donar suport als municipis del
territori que s’adhereixin al pacte, en coordinació
amb la resta de diputacions catalanes.
El Ple de l’Ajuntament de la Secuita va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’energia

en sessió celebrada el 16 de març de 2015. Entre
d’altres compromisos, l’ajuntament, amb el suport
de la Diputació de Tarragona, redactarà un Inventari de Referència d’Emissions (IRE), que proporciona informació sobre l’origen de les emissions de
diòxid de carboni (CO2) al municipi, i el Pla d’Acció
d’Energia Sostenible (PAES), on es proposaran les
actuacions necessàries en matèria d’energia, mobilitat, residus i aigua per assolir els compromisos
de reducció de gasos d’efecte hivernacle.
Les primeres actuacions en el marc del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, i coincidint amb la Setmana de l’Energia 2015, a la qual el municipi de la
Secuita s’ha adherit per primera vegada, han estat
les xerrades i tallers que s’han dut a terme amb la
col·laboració de la Diputació de Tarragona.
La primera es va realitzar al Casal de l’Argilaga
el passat 7 de maig. Amb el títol “La factura de la
llum, com podem reduir-la?”, va consistir en un taller amb una part teòrica, on es van explicar els aspectes més destacats de la factura elèctrica, i una
part pràctica, per tal d’aplicar els coneixements adquirits i motivar els assistents a revisar la factura
elèctrica i reduir els consums energètics a la llar.
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L’estalvi energètic i el POUM
Amb la redacció de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Secuita s’ha incorporat
un estudi de les emissions de CO2 associades a cadascuna de les tres alternatives de creixement proposades al POUM, amb els següents resultats:
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L’Ajuntament obté
nous espais públics a
les Gunyoles

Després de la signatura d’un conveni urbanístic,
aprovat pel plenari en sessió de 16 de setembre de
2013, entre l’Ajuntament de la Secuita i la propietària dels terrenys, BEX, SA, l’Ajuntament ha obtingut
la cessió de dos espais, situats a l’extrem final del
carrer Delfí Guinovart de les Gunyoles, destinats a
vials (231,70 m2) i espais lliures (308,20 m2), destinació fixada pel planejament urbanístic vigent.
El nou vial no és més que una reserva per a poder
eliminar, en el futur, el cul-de-sac que forma el carrer Delfí Guinovart, mentre que la parcel·la destinada a espais lliures s’annexa als espais adjacents
que toquen al torrent del Bogatell. Mentrestant,
serveixen d’accés per facilitar el manteniment de la
nova estació depuradora del nucli.
Com a contrapartida, l’Ajuntament de la Secuita ha
assumit les despeses de reconstrucció de la tanca
de les parcel·les urbanes restants, demolides per
facilitar la instal·lació de la depuradora, i de la construcció del nou tram de la tanca que dóna al futur
vial. Aquests treballs han estat executats per Josep
Maria Solé Armengol. El cost total de l’operació ha
estat de 13.273,70€, als quals cal sumar les despeses notarials i d’inscripció de les noves finques.

L’alternativa escollida en la fase d’avanç del pla és la segona que, com es pot comprovar, és la que genera
menys emissions (totals o per càpita). Un cop s’incorporin les noves modificacions, conjuntament amb els
suggeriments formulats pels veïns en el procés participatiu, les xifres d’emissions encara seran menors.

La nova depuradora de les Gunyoles entra en
funcionament

L’Ajuntament de la Secuita ha procedit a la recepció
de les instal·lacions de sanejament que formen part
de les obres d’urbanització del polígon d’actuació
urbanística UA 4.2 de les Gunyoles. Es tracta d’una
recepció parcial, doncs manquen encara solucionar alguns aspectes del conjunt de la urbanització,
com la reparació d’alguns desperfectes o la inscrip-

ció d’una servitud de pas per al col·lector de pluvials
que desemboca al torrent, per a poder fer efectiva la
recepció total de les obres d’urbanització.

cicles d’oxidació s’ha ajustat a les necessitats actuals, per tal que les despeses s’adaptin als consums
reals.

Un cop va fer fallida Promou Gebira, SL, com a
promotora de l’àmbit, ANIDA (immobiliària del grup
BBVA) va reprendre les tasques per finalitzar la urbanització, començant per aquestes instal·lacions,
atès que, a més del propi polígon, també donen
servei al conjunt de la població.

Les aigües depurades s’aboquen al torrent dels
Garidells o del Bogatell, amb autorització d’abocament per part de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) amb data de 26 de març de 2010, amb uns
cabals màxims d’abocament de 60 m3/dia i 21.900
m3/any.

Es tracta d’una depuradora biològica compacta (de
fangs actius d’oxigenació total), de 105 m3 formada per dues unitats, instal·lades en paral·lel, del
tipus BIOTRIT-400, amb una reixa de desbast de
1,5 m3. La depuradora dóna servei al nucli de les
Gunyoles i està dimensionada per a uns 800 habitants. Tanmateix, el règim de funcionament dels

L’Ajuntament de la Secuita ha iniciat les gestions per
a què s’inclogui al Pla de Sanejament de Catalunya i
l’ACA es faci càrrec de la seva explotació.
També s’ha posat en funcionament una estació de
bombeig d’aigües residuals situada al carrer del Molí,
que a dia d’avui dóna servei a les cases situades al
començament del carrer Major de les Gunyoles.

Febrer
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Arranjament dels vorals
de la carretera TV-2231

La nostra realitat
En el dinar que es va fer per a la gent gran, es va
poder gaudir d’una poesia que va dir, amb molt
d’encert, la Carme Miró. És molt d’agrair el suport,
la constància i el saber estar de la Carme.
La nostra realitat
Vaig a dir per a vostès
amb afecte i humilitat,
una curta poesia,
basada en la realitat.
Recordo des de petita,
igual que tots vostès,
com teníem gran respecte,
sense, tampoc, tants plaers.
Llavors era sagrat
contestar als majors,
que amb molta educació
complíem tots els menors.

El Servei de Carreteres de la Diputació de
Tarragona, a instàncies de l’Ajuntament de la
Secuita, ha dut a terme la construcció de nous vorals a la carretera TV-2231 de Perafort a l’Argilaga
passant per la Secuita. Els treballs han consistit en
la neteja, excavació i formació d’un voral d’1,30 m
d’amplada, de formigó, que condueix les aigües
que recull la plataforma, i el perfilat dels talussos a
45º amb les finques veïnes.
Cal remarcar el paper fonamental dels propietaris
dels terrenys que han donat la corresponent autorització per a la realització dels treballs esmentats
en aquells punts on calia afectar parts de les seves
finques.
L’Ajuntament de la Secuita havia requerit amb anterioritat diverses vegades l’arranjament d’aquesta
carretera. La darrera fou l’any 2012, la qual no fou
atesa en aquell moment.
L’any 2013, i a petició també de l’ajuntament
(sol·licituds efectuades els anys 2004 i 2012), es
van construir els vorals de la carretera d’accés a
Vistabella (TV-2234), que com es pot comprovar
suposaren una important millora en relació al seu
estat originari, amb una calçada molt reduïda i amb
grans desnivells als vorals que la feien potencial-

ment molt perillosa. La solució que es va endegar
fou la mateixa que la efectuada a la carretera de
la Secuita.
El Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la
Diputació de Tarragona, un cop fetes les esmenes
per part de l’Ajuntament de la Secuita, preveu, entre d’altres actuacions, la millora de les travesseres
dels nuclis urbans, la construcció d’una circumval·
lació a la Secuita, una nova rotonda al nord de l’Argilaga i el condicionament de la carretera TV-2231,
objecte d’aquests treballs. De totes maneres no hi
ha un escenari fixat i immediat per a la realització
d’aquests projectes, per la qual cosa cal valorar
molt positivament l’actuació efectuada als vorals
de la carretera de la Secuita i l’Argilaga, així com
la d’accés a Vistabella feta fa un parell d’anys.
Amb aquesta actuació, tot i que la calçada no ha
experimentat canvis, la secció teòrica augmenta
més d’1 metre per cada costat i facilita el creuament de grans vehicles (camions, autobús...) i millora substancialment la visibilitat en molts trams.
També s’han condicionat els accessos a les finques i s’ha procurat minimitzar l’efecte de les escorrenties de l’aigua de pluja.

Urbanització Els Diumenges
Un pas més en la tramitació del planejament de la urbanització Els Diumenges
El ple de l’Ajuntament de la Secuita celebrat el 27
d’abril de 2015 va aprovar provisionalment el Pla
de Millora Urbana del sector SUE 3 Carretera del
Pont, que correspon a la urbanització Els Diumenges.
Durant el període d’informació pública no s’han
rebut al·legacions i, respecte al document aprovat
inicialment el setembre de 2014, s’han introduït
totes les condicions fixades en els informes dels
organismes pertinents.
El pla, redactat per l’arquitecte Eloi Balcells i im-

pulsat per la Comunitat de Propietaris de la urbanització, ja s’ha tramés a la Comissió Territorial
d’Urbanisme perquè en faci, en virtut de les seves
competències, l’aprovació definitiva i la publicació
al DOGC.
Per altra banda, la Comunitat de Propietaris ha adquirit els terrenys on se situa el pou que abasteix
d’aigua el sector i es prepara per al següent pas,
que és la constitució de la Junta de Compensació
i la redacció dels projectes de reparcel·lació i urbanització.

Varem anar poc al col•legi,
s’ha de dir la veritat!,
però sí ens van ensenyar
el haver de respectar.
Ara estudien molts anys
han de tenir una gran cultura,
però no toquen aquest respecte:
no hi ha cap assignatura.
Els fills han de ser fills,
encara sobrats de potència,
els pares han de ser pares,
amb molts anys d’experiència.
No hi ha cosa per als pares
que causi millor plaer
que els respectin els fills
per molt grans que s’hagin fet.
És trist i molt dolorós
i més que res inhumà,
el no trobar un afecte
en arribar a jubilat.
Els néts als padrins
els volen, quan són petits,
però segons van creixent
se’ls menja l’oblit.
Si el padrí els reprèn,
l’hi contesten, enfadats,
tu ja no hi entens “ ni papa”,
perquè estàs antiquat.
Amb el cap baix i dolorit
es queda sol el padrí,
plorant amb gotes de sang,
el que prou els fa patir.
M’acomiado de vostès
amb llàgrimes a la vista
i us dono una forta abraçada
a tots els pensionistes.
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Instal·lacions municipals
Reglament d’ús i accés a les instal·lacions municipals
I. NORMES GENERALS
1. Àmbit d’aplicació
És objecte d’aquest reglament la regulació de les normes generals d’ús i accés a les instal·lacions municipals.
Les instal·lacions municipals esportives (IME) es regeixen, a més,
per les normes complementàries específiques del capítol II.
Aquestes normes es completen amb allò que marqui la legislació
vigent i altres normes de règim intern per a les activitats i/o instal·
lacions que per la seva naturalesa o especificitat així ho requereixin, que s’inclouran en un annex a les normes.

2. Accés
L’Ajuntament garanteix el lliure accés dels usuaris, sense altra
limitació que la derivada de la pròpia capacitat i les característiques de la instal·lació i l’abonament del preu públic aprovat.

3. Limitacions d’ús
L’incompliment de les normes de seguretat, funcionament i indicacions del personal de la instal·lació pot suposar la suspensió
temporal o permanent del dret d’accés a les instal·lacions.
No es permet l’entrada d’animals al recinte, a excepció dels gossos pigall.
No es permet l’ús de les instal·lacions a persones que no compleixin els requisits higiènics mínims, ni a les persones que pateixin
malalties perjudicials per a la resta d’usuaris.
No es permet l’entrada a les instal·lacions amb bicicletes, patins
o similars.

4. Horari
Els calendaris d’obertura i els horaris de les instal·lacions seran
els establerts anualment en funció de les necessitats del servei i
els recursos disponibles, i estaran col·locats en llocs visibles per
al coneixement dels usuaris.

5. Drets i deures
Són drets dels usuaris els següents:
- No ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
- Ser tractats correctament pel personal de la instal·lació i la resta d’usuaris.
- Ser atès en llengua catalana.
- Tenir al seu abast la llista de preus i a rebre el rebut del servei
abonat.
Són deures dels usuaris els següents:
- Acatar les normes de seguretat i funcionament de la instal·
lació.
- Complir les normes d’ús i seguir les indicacions del personal de
la instal·lació.
- Usar correctament les instal·lacions.
- No realitzar cap acte ni imprudència que pugui destorbar l’ús de
les instal·lacions.
- No desenvolupar cap activitat professional sense autorització.
- Tenir la més estricta cortesia i respecte amb la resta d’usuaris.
- Reposar els danys i els desperfectes ocasionats pel mal ús de
la instal·lació i/o el material.
- No menjar, beure ni fumar, llevat de les zones expressament
autoritzades.
- No portar objectes o matèries susceptibles de trencar-se, produir combustió o explosió o que representin un perill per als
usuaris.
- No portar animals de companyia, excepte els gossos pigall.
- Mantenir neta la instal·lació i deixar-la en el mateix estat en què
estava.

II. NORMES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS ESPORTIVES (IME)
1. Motius i definició
L’objecte és la regulació de l’ús del conjunt d’Instal lacions Municipals Esportives (IME) per usos d’activitats físiques i esportives.
Serà d’aplicació exclusiva al conjunt d’instal·lacions esportives de
titularitat pública municipal.
S’hi inclouen els serveis complementaris, espais reservats per als
espectadors i els béns mobles destinats a aquest objecte i adscrits a qualsevol de les IME.
Les IME són d’accés lliure per als/a les veïns i veïnes residents i
altres ciutadans/ciutadanes no residents sense cap altra limitació
que l’autorització prèvia de l’Ajuntament de la Secuita, i si s’es-

cau, el pagament del preu públic que correspongui.
Totes les persones usuàries de les IME queden subjectes a
aquest reglament i a les normes de
rang superior que siguin d’aplicació.

2. Normes generals
L’ús prioritari de les IME serà el d’activitats físiques i esportives
i es podran practicar totes aquelles modalitats que tècnicament
siguin possibles. Serà la JGL de l’ajuntament qui decidirà la idoneïtat de la pràctica concreta d’una modalitat esportiva, fent prevaler la seguretat de les persones i les instal·lacions per sobre de
qualsevol altre criteri.
Seran usos secundaris qualsevol altra utilització no estrictament
esportiva que tècnicament sigui viable sense que ocasioni perjudicis en l’ús prioritari de les IME.
Els usos esportius i d’activitats físiques tindran sempre prioritat
sobre qualsevol altra tipus d’ús secundari. Els usos de tipus secundari necessitaran de l’autorització.
Dintre dels usos de tipus prioritari es consideraran preferents les
següents tipologies d’ús:
- Activitats físiques o esportives organitzades per l’Ajuntament
- Activitats físiques de caire educatiu en horari escolar
- Activitats físiques de caire educatiu en horari extraescolar organitzades per l’AMPA
- Activitats esportives competitives oficials i institucionalitzades
- Activitats físiques i esportives de qualsevol altra caire.
Les persones, associacions o col·lectius usuaris de les IME no
podran realitzar activitats lucratives sense permís explícit de
l’ajuntament
La gestió de les IME és responsabilitat de l’ajuntament, qui disposarà, dirigirà i coordinarà recursos tècnics, materials i humans
per aquesta gestió i per l’aplicació d’aquest reglament. Les persones, empreses o altres organitzacions en qui delegui o adscrigui
aquestes funcions tindran la potestat d’aplicar aquest reglament i
les seves decisions, de caire urgent o sota criteris de seguretat en
relació a aquest reglament, seran d’obligat compliment.

3. Autoritzacions d’ús de les IME
3.1 Es considera usuaris/usuàries de les IME les entitats, les associacions, col·lectius, grups o persones individuals que utilitzin les IME per a la pràctica d’activitats físiques i/o esportives,
que hagin sol·licitat prèviament el seu ús a l’ajuntament pel
circuit administratiu que estigui establert i que hagin obtingut
la seva conformitat.
3.2 L’Ajuntament es reserva el dret d’admissió a les IME en funció
del compliment per part de les persones usuàries d’aquest
reglament i dels principis bàsics de convivència.
3.3 Cap persona, associació o col·lectiu podrà utilitzar les IME
sense l’autorització expressa, a excepció d’aquelles IME que
l’Ajuntament designi com d’ús públic lliure.
3.4 Les persones, associacions o col·lectius podran sol·licitar l’autorització d’ús de les IME i fer reserves d’usos.
3.5 Les IME d’ús públic lliure podran utilitzar-se sense autorització
ni reserva prèvia, sempre i quan no estiguin programats altres
usos. L’ús sense autorització de les IME d’ús públic lliure es
farà sempre sota la responsabilitat exclusiva de les persones
usuàries.
3.6 Es podran sol·licitar autoritzacions d’ús puntuals (per un o
varis usos sense repeticions periòdiques) o continuades (per
usos amb continuïtat periòdica). Les sol·licituds seran ateses
en funció de les disponibilitats d’horaris, dates i d’IME, així
com de la demanda existent.
3.7 Les autoritzacions d’ús continuat no crea cap dret, precedent,
avantatge o reserva per anys o usos posteriors a la seva finalització.
3.8 Les autoritzacions d’ús de les IME podran ser anul·lades temporal o totalment, per decisió unilateral de l’ajuntament per
motiu o causa d’interès públic, programació municipal, manca
de pagament de les tarifes d’utilització o existència de deutes,
i/o incompliment o desatenció reiterada d’aquest reglament.
3.9 Quan existeixin coincidències en els calendaris de competició serà responsabilitat de les entitats afectades resoldre
les coincidències i de comunicar la solució consensuada a
l’ajuntament que n’haurà de donar la conformitat. En cas de
no existir acord entre les entitats afectades, l’ajuntament resoldrà unilateralment les coincidències.
3.10 Tota autorització d’ús de les IME es considerarà amb
l’exclusiva finalitat de realitzar l’activitat i en el temps establert
en l’autorització.
3.11 Qualsevol modificació en l’horari d’ús autoritzat s’haurà de

sol·licitar a l’ajuntament. Les necessitats de modificacions
s’atendran en funció de les disponibilitats d’IME existents.

4. El pagament de l’ús de les IME
4.1 Totes les persones usuàries, associacions o col·lectius estan
obligades al pagament dels preus públics que s’estableixin
per l’ús de les IME i els seus serveis. El pagament s’haurà de
fer efectiu prèviament a l’ús. Serà imprescindible presentar
el document acreditatiu del pagament en el moment de fer
l’ús de la IME o a qualsevol persona de l’ajuntament que ho
sol·liciti.
4.2 En cas de no utilitzar-se la IME per causes alienes a
l’ajuntament no es retornarà l’import satisfet, ni es canviarà
l’ús per altra data o horari.
4.3 En els usos puntals, quan les persones, associacions o
col·lectius usuaris no facin ús de la reserva feta en una IME,
podrà establir sancions i deixar sense efecte altres reserves
d’ús de les IME. També podrà actuar en aquest sentit quan
l’ús no reuneixi condicions de quantitat (en relació al numero
de persones practicants) i/o qualitat, que assegurin una rendibilitat social.
4.4 En els usos continuats, es podrà anul·lar l’autorització d’ús
continuat d’una IME quan es detecti la no assistència a un
horari d’utilització, pel greu deteriorament que ocasiona en la
rendibilitat social de les IME.
4.5 L’ajuntament podrà establir reduccions de preus, gratuïtat en
l’ús o altres condicions d’accés a les IME, amb les associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats que vulguin
desenvolupar activitats físiques i esportives de caire social i
sense afany de lucre en les IME. Aquestes millores en les
condicions d’accés es concretaran en un conveni de contraprestació.
4.6 Les associacions que estableixin aquest tipus de conveni amb
l’ajuntament hauran de disposar d’una pòlissa d’assegurança
que li cobreixi la responsabilitat civil del conjunt d’activitats
que generen en les IME i de les persones associades que
en fan ús, i les persones practicants disposin de cobertura
d’accidents durant les activitats físiques esportives que realitzen a les IME.
4.7 L’ús de les IME i els seus serveis no inclou cap tips
d’assegurança d’accidents, per la qual cosa es pressuposa
que els usuaris en disposen d’una per la pràctica de l’esport.

5. L’accés a les IME
5.1 L’accés del públic a les IME per presenciar les activitats que
s’hi celebrin serà gratuït. Qualsevol acte en que els organitzadors vulguin exigir el pagament d’un import de l’accés, requerirà de l’autorització expressa de l’ajuntament.
5.2 Com a norma general, no es permetrà l’entrada d’animals a
les IME.
5.3 Els gossos pigall tindran accés a totes aquelles àrees on pugui accedir la seva persona responsable.
5.4 Pels equips, grups i/o col·lectius amb esportistes menors de
16 anys serà imprescindible la presència d’un/una responsable d’edat superior per accedir a la IME. Quan els/les esportistes siguin majors de 16 anys hauran de designar una persona
que actuarà com a responsable del grup. En ambdós casos
haurà d’estar present durant tot el temps d’ús de la IME fins
que tots/totes els/les esportistes abandonin la IME, i es farà
responsable del compliment d’aquest reglament i de qualsevol incidència ocasionada pel grup.
5.5 L’accés als espais esportius, vestidors i espais auxiliars per
esportistes serà exclusiu per les persones practicants, entrenadors/entrenadores, delegats/delegades i àrbitres.
5.6 Per accedir als espais esportius de les IME serà imprescindible anar convenientment equipat amb indumentària esportiva
i que no pugui perjudicar o malmetre els equipaments.

6. Responsabilitats dels/de les usuaris/usuàries
6.1 Amb l’ús de la IME l’usuari/usuària accepta el contingut i les
obligacions que se’n deriven d’aquest reglament. El seu desconeixement no n’eximeix del seu compliment.
6.2 L’usuari/usuària ha de vetllar pel bon ús de les IME, del seu
equipament i pel respecte a la resta d’usuaris/usuàries.
6.3 L’usuari/usuària ha de respectar les recomanacions bàsiques
de neteja i higiènic-sanitàries.
6.4 Qualsevol usuari/usuària que ocasioni desperfectes a les IME
o al seu equipament en serà directament responsable si és
usuari individual, i, en el cas de ser usuari col·lectiu, ho serà
l’entitat a que pertany. En ambdós casos s’haurà de fer càrrec
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de les despeses que s’originin.
6.5 El material o equipament que s’utilitzi, un cop finalitzat l’ús,
haurà de ser dipositat en els magatzems o espais corresponents i en les condicions que indiqui el personal de la IME.
6.6 L’usuari/usuària te la responsabilitat de comunicar a
l’ajuntament qualsevol desperfecte o anomalia que hagi detectat durant el seu ús.
6.7 Les entitats que utilitzin les IME seran responsables de qualsevol dany, accident o similar que succeeixi als seus associats o a tercers dintre del desenvolupament de les seves
activitats.
6.8 En cas d’assistència de públic, persones espectadores o
acompanyants, les persones, associacions o col·lectiu usuari
serà el responsable de garantir l’ordre i el comportament cívic
dels mateixos. En tot cas, es faran responsable de qualsevol
incidència provocada per aquestes persones.
6.9 Cada usuari/usuària serà l’únic/única responsable dels objectes propis dipositats en qualsevol espai o equipament d’una
IME.

7. Limitacions d’ús
7.1 La responsabilitat immediata de vetllar pel bon ús de les IME
correspon a l’ajuntament, per tant, tot usuari/usuària haurà de
seguir les directrius que estableixi, sens perjudici de posteriors reclamacions o aclariments.
7.2 El personal de l’ajuntament responsable de la IME podrà tancar-la o limitar-ne el se ús per raons de seguretat, climatologia... i quan es produeixin circumstàncies que puguin ocasionar danys físics a persones i/o desperfectes a les IME. Si
és necessària la variació dels usos d’altres IME es tindrà en
compte l’especificat en l’article 3 del capítol II.
7.3 Qualsevol usuari/usuària que manifesti un comportament
contrari a aquest reglament, o que no respecti les persones o
coses que es troben en aquell moment a les IME, se l’exigirà
que l’abandoni.
7.4 Els vestidors tenen un ús estrictament esportiu, i no s’hi permet accedir-hi amb materials que no siguin necessaris per
equipar-se, utilitzar-los per guardar-hi objectes, encara que
sigui temporalment, mantenir reunions, xerrades, celebracions...
7.5 No es permet la col·locació de qualsevol element aliè a
l’equipament de la IME, o la modificació concreta d’algun
equipament, llevat d’autorització expressa.
7.6 No es permet menjar, beure ni fumar, llevat de les zones expressament autoritzades i s’estarà pel que estableixin altres
normes de rang superior.
7.7 No es permesa la introducció d’elements que puguin resultar perillosos i ofensius per les IME, les persones usuaris o
públic. Durant les competicions serà responsabilitat exclusiva
de les persones, associacions o col·lectius usuaris el control
d’aquesta directriu.
7.8 No es permet guardar o emmagatzemar materials dels/de les
usuaris/usuàries i/o entitats a les dependències de les IME,
llevat autorització. L’ajuntament no es farà responsable dels
objectes dipositats.
7.9 No es permesa l’exposició d’elements de publicitat estàtica,
permanent o no, a l’interior o exterior de les IME per part
dels/de les usuaris/usuàries de la IME, llevat d’autorització
expressa.

III. NORMES ESPECÍFIQUES
a) Espais d’entitats

Locals municipals
L’Ajuntament habilita espais en instal·lacions de titularitat municipal a fi que les entitats associatives sense ànim de lucre residents
al municipi puguin gaudir d’un espai propi per tal de desenvolupar
les seves activitats .
Els espais d’entitats són equipaments oberts al moviment associatiu del municipi creats amb l’objectiu de posar a l’abast de
les entitats eines i espais per al desenvolupament de les seves
activitats amb qualitat i com a base d’una major cooperació associativa i de reforçament de la presència de les entitats en la
vida municipal.
L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de manteniment
i consum. La neteja habitual dels espais anirà a càrrec de
l’Ajuntament. En cas que es realitzin activitats que comportin una
neteja complementària, aquesta anirà a càrrec de l’entitat usuària,
que se’n farà responsable en tot moment. Si es detecten excessos no justificats en els consums, pot ser causa d’anul·lació de
l’autorització.

Compromís de les entitats
Les entitats hauran de comunicar a l’Ajuntament el nom del responsable encarregat de la instal·lació, qui vetllarà pel control i la
seguretat de l’espai utilitzat. Igualment comunicarà els canvis de
Junta directiva, adreça i altres modificacions que siguin susceptibles de produir variacions en els objectius de l’entitat, i presenta-

10

instal·lacions municipals

rà, abans de final d’any, una memòria detallada i documentada de
les activitats realitzades durant l’any. En el material gràfic editat
s’ha de fer constar el lema “amb la col·laboració de l’Ajuntament
de la Secuita”.
Les activitats desenvolupades hauran de ser obertes, d’interès
social, esportives, culturals, lúdiques o formatives i oferir un servei
als ciutadans, i fora d’aquest àmbit no es podrà realitzar cap altra
activitat sense autorització expressa. Depenent del tipus d’acte
o activitat que es desenvolupi, l’entitat haurà de disposar de la
corresponent assegurança.
La conservació del bon estat dels espais és responsabilitat de
totes les persones usuàries de l’equipament. Les entitats tenen
la responsabilitat de mantenir les instal·lacions en el mateix estat
en què li foren lliurades i hauran d’assumir el cost de reposició
de qualsevol desperfecte ocasionat pels usuaris de les seves activitats .
Les entitats assumiran la responsabilitat dels danys que les seves activitats puguin ocasionar a tercers; l’Ajuntament quedarà
exempt de qualsevol responsabilitat respecte de l’activitat desenvolupada i de tot allò que d’aquesta se’n derivi, així com del
mobiliari, l’utillatge i altre material que les entitats tinguin dipositat
en els espais que utilitzi.

Llicència
Qualsevol entitat, col·lectiu o grup de persones que vulgui fer ús
d’algun d’aquests espais haurà de sol·licitar llicència d’ús, que
serà atorgada en virtut d’aquest reglament i tindrà naturalesa d’ús
privatiu del domini públic, regulat per l’article 57.2 del Reglament
del Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de
17 d’octubre.
L’Ajuntament autoritzarà a l’entitat a l’ús del local designat, a títol
de precari i de conformitat amb la regulació prevista en l’article
72 i següents del Reglament de Patrimoni de les Corporacions
Locals.
La llicència d’ús s’atorgarà salvant el dret de propietat i sense
perjudici d’altri i, per tant, no suposa la transmissió del domini
de l’espai objecte de cessió; l’entitat autoritzada solament tindrà
la possessió precària de l’espai pel termini que es determini i en
els termes que preveu l’acord d’autorització i aquest reglament i
mentre l’Ajuntament no el precisi per a altres usos o serveis.
Les llicències atorgades tindran caràcter personalíssim i els drets
que es derivin de l’autorització d’ús en cap cas es podran cedir,
alienar, gravar o disposar, ni transmetre’ls a tercers.
L’Ajuntament podrà limitar o negar l’autorització d’ús quan les activitats que es duguin a terme causin molèsties per a les persones
usuàries de l’equipament o del veïnat, fins i tot en aquells casos
en què l’autorització ja s’hagi concedit, si bé posteriorment es demostra que l’activitat comporta riscos o molèsties no notificades
prèviament.
La no utilització continuada de l’espai sol·licitat en els horaris establerts sense causa justificada podrà comportar la pèrdua de la
cessió.
b) Serveis de piscines
- Tots els usuaris han de tenir a mà l’abonament o l’entrada.
- És obligatori l’ús de banyador.
- És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
- Per tot el recinte s’ha de circular caminant i evitar córrer i donar
empentes.
- No es permet l’estada a la zona de bany amb calçat ni roba de
carrer.
- No es permet tirar-se de cap a les zones sense fondària de la
piscina.
- No es permeten els jocs perillosos dins de l’aigua (p. ex. enfonsar una altra persona).
- Cal nedar sempre per la dreta, i sense travessar els carrers
ocupats per altres usuaris.
- S’han de respectar els espais destinats a les activitats programades.
- No es poden portar objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, o que representin un perill per als usuaris.
- No es permet l’accés a la zona de bany a les persones amb
malalties dèrmiques infectocontagioses o amb ferida oberta.
Menors
- Els menors de 14 anys accediran a les instal·lacions acompanyats d’un adult responsable.
- Els nens menors de 6 anys tenen accés gratuït a les piscines si
entren acompanyats per un adult que en tot moment se’n farà
responsable.
- Els nens que no saben nedar han de dur un dispositiu adaptat
a cada edat que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el cap
fora de l’aigua.
Recomanacions
- Es recomana protegir-se del sol especialment a les hores punta
de 11 a 16 h.
- Es recomana circular per la platja de la piscina amb sabatilles
de bany i evitar anar descalç.
- Es recomana respectar un mínim de dues hores després d’un
àpat abans de banyar-se.

c) Servei de bar
- L’activitat pròpia del servei és el subministrament onerós de
begudes, restauració, gelats i similars als usuaris.
- El servei es presta en règim de lliure concurrència i per mitjà de
gestió indirecta per concessió administrativa.
- Les prestacions s’adequaran a les demandes del públic usuari
a proposta del concessionari o a iniciativa de l’Ajuntament i seran determinades per acord de l’òrgan competent.
- Es vetllarà pel consum responsable de begudes alcohòliques per evitar consums excessius que perjudiquin o puguin
perjudicar la salut dels usuaris o la bona convivència de
l’establiment.
- Es podrà limitar el consum i la venda d’alcohol en tot el recinte
si el bon desenvolupament del servei així ho requereix.

IV. RÈGIM SANCIONADOR
1. El procediment sancionador, dins de les competències municipals, seguirà la normativa establerta per la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i de procediment administratiu comú, allò que s’estableix en el
Decret 278/1993, de 9 de març, de la Generalitat de Catalunya,
la normativa municipal i la resta de disposicions que poguessin
resultar d’aplicació.
2. El trencament, el fet d’ocasionar desperfectes o l’ús indegut
del material i/o instal·lacions que pugui suposar danys en el
patrimoni municipal, amb independència de la qualificació de la
falta que comporti, suposarà la corresponent indemnització en
favor de l’Administració, prèvia reclamació formal.
3. L’expedient sancionador es pot incoar tant a nivell individual
com a una entitat o col·lectiu.
4. Igualment, es passarà el tant de culpa als tribunals en aquelles conductes que puguin ser constitutives de delicte o de falta
penal. L’Ajuntament té la facultat d’exercir el dret d’admissió
en relació a l’accés dels ciutadans a les instal·lacions esportives municipals dins dels límits legals i en les condicions que
assenyala el Decret 200/1999, de 27-7-99 que regula el dret
d’admissió en aquells establiments públics on es realitzen
espectacles i activitats recreatives (DOGC 2942 de 30-7-99).
D’acord amb el que disposa l’article 9 del Decret esmentat es
podrà impedir l’accés a les instal·lacions i l’expulsió d’elles als
usuaris o espectadors en els casos següents:
a) Persones que manifestin actituds violentes i en especial a
les que es comportin de forma agressiva o provoquin baralles, les que portin armes o objectes susceptibles de ser
usats com a tals i les que portin robes o símbols que incitin
a la violència, el racisme o la xenofòbia en els termes previstos al Codi Penal.
b) A les persones que puguin produir perill o molèsties a altres
espectadors o usuaris i en especial als que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver-les consumit i les que mostrin signes evidents
d’estat d’embriaguesa.
Les faltes que les usuàries i usuaris de les instal·lacions esportives municipals cometin, es classificaran en molt greus, greus
i lleus.
Són infraccions molt greus:
a) Els danys amb dol que s’originin al patrimoni municipal.
b) No respectar reiteradament i amb notori abús les advertències o amonestacions que s’efectuïn pel personal encarregat de la instal·lació i/o per monitors de les activitats, així
com per la mateixa Administració municipal.
c) El comportament antisocial ostensible.
d) La reincidència en l’incompliment de les obligacions com a
usuària o usuari.
e) La reincidència o reiteració en la comissió de faltes greus.
f) Incompliment amb reiteració de les normes de conducta
que regeixen les activitats organitzades per l’Ajuntament
fora de les instal·lacions esportives.
Són infraccions greus:
a) L’incompliment d’ordres o instruccions que vinguin del
personal de l’ajuntament i/o monitors responsables de les
activitats, així com per la mateixa Administració municipal,
sempre que no siguin constitutives de falta molt greu.
b) Els actes notoris que atemptin contra el decòrum públic o la
dignitat en l’interior de les instal·lacions.
c) La reincidència o reiteració en la comissió de faltes lleus.
Són infraccions lleus:
a) La lleugera incorrecció amb el personal responsable o encarregat de les instal·lacions i/o monitors responsables de
les activitats.
b) La forma descurada o la deixadesa en la conservació del
material o de les instal·lacions esportives municipals.
c) L’incompliment lleu de les normes de règim intern de les
instal·lacions.
d) La resta d’infraccions derivades de l’Ordenança i que no es
considerin greus o molt greus.
Segons les infraccions, es donaran les següents sancions:
Per a les infraccions molt greus:
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a) Inhabilitació a perpetuïtat per l’ús de qualsevol instal·lació
esportiva municipal.
b) Inhabilitació per a l’ús de la instal·lació habitual, entre tres
mesos i un any.
c) Inhabilitació a perpetuïtat per a participar en activitats organitzades des de l’Ajuntament.
d) Sanció econòmica fins a 3.000 €.
Per a les infraccions greus:
a) Inhabilitació per a l’ús de la instal·lació habitual per un període de temps d’un mes a tres mesos.
b) Inhabilitació per a participar en activitats organitzades des
de l’Ajuntament per un període de temps de 3 mesos a un
any.
d) Sanció econòmica fins a 1.500 €.

Quatre

instal·lacions municipals

Per a les infraccions lleus:
a) Amonestació per escrit
b) Inhabilitació de fins a un mes per a l´ús de la instal·lació
esportiva municipal habitual.
c) Inhabilitació per a participar en activitats organitzades des
de l’Ajuntament per un període de fins a 3 mesos.
d) Sanció econòmica fins a 750 €.

V. DISPOSICIONS FINALS
1. Pel normal desenvolupament de les activitats es podran modificar part o la totalitat d’aquest reglament, ja sigui de forma temporal o permanent, així com incloure nous articles que millorin
o complementin el present. Pel no previst en aquest reglament
s’estarà pel que estableixin altres normes de rang superior.

2. Quan aquest reglament faci referència a altres Reglaments o
Normatives, seran d’aplicació des del moment que siguin vigents.
3. S’estableix un període transitori d’aplicació d’un any (31-122015), període en que serà revisat per ajustar-ho a les necessitats d’us i utilització reals de les instal·lacions i usuaris.
4. Es deroguen les “Normes Generals d’ús i Accés a les
Instal·lacions Municipals”, i el seu annex, aprovats en sessió
plenària de 21 de juny de 2010 i el seu annex.
Diligència
Aquest reglament va ser aprovat per l’ajuntament en ple en sessió
celebrada el dia 19-12-2014, sotmès a tramitació reglamentària i
publicat de forma integra al BOP.

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

Horaris i pistes

Resident

No Resident

0€

NO SOCI

De dilluns a divendres

9 €/hora i mitja

22,5 €/hora i mitja

Dissabte, diumenges i festius

15 €/hora i mitja

30 €/hora i mitja

De dilluns a divendres

15 €/hora i mitja

30 €/hora i mitja

Dissabte, diumenges i festius

21 €/hora i mitja

37,5 €/hora i mitja

Horari diürn (llum natural)

0€

NO

Horari nocturn (llum artificial )

15 €/hora i mitja

NO

Soci (1)
Pàdel horari diürn (llum natural)

Pàdel horari nocturn (llum artificial )

Pistes poliesportives

(1) NOTA: 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 empadronament al municipi de La
Secuita.

HORARIS APERTURA I TANCAMENT:
Temporada hivern (12 de setembre al 23 de juny)

08:00 H. a 22:00 H.

Temporada estiu (24 de juny al 11 de setembre)

08:00 H. a 23:00 H.

www.lasecuita.cat
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Escola

Les Gunyoles
del 16 al 19 de juliol

Dijous 16 de juliol
19:00 h. Partit de futbol
Coca amb xocolata, a la mitja part, per a tots
els assistents
Divendres 17 de juliol
18:30 h. Gimcana
19:30 h. Campionat de bitlles
21:30 h. Sopar de Festa Major
A continuació, actuació del DUO LATINOS
Dissabte 18 de juliol
11:00 h. Jocs i animació infantil a càrrec del
GUILLE
13:00 h. Festa de l’escuma
17:00 h. Campionat de ping-pong i futbolí
durant tota la tarda
17:00 h. Durant tota la tarda inflables per a
GRANS I PETITS
19:00 h. Concurs de truites i pastissos
24:00 h. Ball de nit amb l’Orquestra
HIMALAYA
Diumenge 19 de juliol
12:00 h. Guerra d’aigua
14:00 h. Vermut popular
19:00 h. Actuació de la “TXARANGA BAND
TOCATS”
20:00 h. Coca amb recapte a 1 €
Entrega de trofeus als guanyadors dels
concursos i campionats.
22:00 h. Fi de festa amb l’Espectacle de
Varietats de Balls dels WONDER DANCE i el
seu espectacle “RINCÓN DE LA HABANA”
Organitza AV Les Gunyoles amb la col·laboració
de l’Ajuntament de la Secuita

L’Argilaga
del 6 al 9 d’agost

Dijous 6 d’agost
19:00 h. Concurs “argillesquetes”
20:00 h. Exposició escola antiga
Divendres 7 d’agost
17:00 h. Jocs diversos canalla
18:00 h. Remullada a la plaça
22:00 h. Correfoc Diables del
Pla de Santa Maria
24:00 h. Grup de rock

Dissabte 8 d’agost
10:00 h. Esmorzar popular
11:00 h. Torneig de ping-pong
12:00 h. Concurs de bitlles
17:00 h. Olimpíades Argilaga
22:00 h. Sopar de cistell
24:00 h. Orquestra Matinada
Diumenge 9 d’agost
11:30 h. Ofici solemne
12:30 h. Processó i cercavila
13:30 h. Vermut popular
16:00 h. Inflables i trenet
18:00 h. Partit de futbol
22:00 h. Havaneres amb el grup
“Olla barrejada”, amb rom cremat
24:00 h. Espectacular traca i gran
castell de focs

Octubre
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Vistabella
del 20 al 24 d’agost
Dijous 20 d’agost
18:00 h. Concurs de Parxís i Dòmino,
al casal Jujol
21:30h. Sopar de Germanor i Homenatge a
la gent gran del poble.
Acompanyats pel grup Charlotte

La
Secuita
del 12 al 16 d’agost
Dimecres 12 d’agost:
19:00 h. Cercavila (Ajuntament)
22:00 h. Karaoke (Parc Miret)

Dijous 13 d’agost:
11:00 h. Cursa de patins i patinets
(Volants zona esportiva)
17:00 h. Gimcana (Casc Antic)
19:00 h. Guerra d’aigua colors
(Parc Miret)
24:00 h. Orquestra “Fan Fan” + Dj.
(Parc Miret)
Divendres 14 d’agost:
11:00 h. Inflables aquàtics per la mainada
fins les 14:00 h. (Piscines municipals)
12:00 h. Campionat de Ping Ponc /
Petanca (Parc Nou)
17:00 h. Jocs refrescants (Parc Miret)
19:00 h. Bicicletada popular
(Sortida del Parc Miret)
22:00 h. Correfoc (Casc Antic)
24:00 h. Orquestra “La Banda del Drac” +
Dj. (Parc Miret)
Dissabte 15 d’agost:
08:00 h. Torneig de Pàdel Mixte
(Zona esportiva)
12:00 h. Missa Major i vermut popular 		
(Plaça de la Font)
17:00 h. Concurs de dibuix (Parc Miret)
19:00 h. Baixada d’andròmines
(Les creus i Eixample)
24:00 h. Orquestra “Mitjanit” + Dj.
(Parc Miret)

Divendres 21 d’agost
10:00 h. Campionat de Tennis Taula, al casal
Jujol
12:00 h. Concurs de Dibuix, al casal Jujol
18:00 h. Guerra d’aigua
24:00 h. Ball amb el grup Sabor d’abans
Tot seguit Disco Mòbil

Diumenge 16 d’agost:
8:00 h. Duatló (Escoles)
10:00 h. Futbol per a nens
(Zona esportiva)
11:00 h. Basquet ( Zona esportiva)
17:00 h. Animació i Festa de l’escuma 		
(Parc Miret)
19:00 h. Futbol “Solters contra casats” 		
(Zona esportiva)
19:00 h. Playbacks (Parc Miret)
20:30 h. Concurs de cocs i truites (Parc
Miret)
21:00 h. Sopar de motxilla (Parc Miret)
22:00 h. Actuació “Trams” (Parc Miret)

Dissabte 22 d’agost
10:00 h. Cursa Popular Cinto López
I tot seguit Esmorzar popular
17:30 h. Gimcana
19:00 h. Bicicletada
24:00 h. Ball amb l’orquestra Enigma
Tot seguit Disco Mòbil
Diumenge 23 d’agost
13:00 h. Missa
22:00 h. Correfoc de fi de festes amb la Colla
de Diables Foc i Gresca
Tot seguit Batucada Engrescats
Dilluns 24 d’agost
19:00 h. Ofici al nostre patró Sant 		
Bartomeu. Fi de Festes amb un pica-pica
per a tothom
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La Casa dels Frares de l’Argilaga
Paraules clau: Història, Cala Gaspana, l’Argilaga,
Casa dels Frares, Servites.
Potser no és la casa més majestuosa de la plaça
de l’Argilaga, però la seva història la converteix segurament en una de les més peculiars. Va passar
de modesta casa de pagesos al segle XVIII a casa
dels monjos servites de Vila-Rodona. Amb les desamortitzacions, l’Estat la va vendre conjuntament
amb les terres a Domingo Serra1. A inicis del segle
XX, les propietats passaren a Gaspana Domingo i
al seu marit Lluís Ballester. Aquesta parella visqueren segurament els moments més anàrquics de la
casa amb la revolta rabassaire del 1934 i la formació d’una col·lectivitat anarquista al 1936. Com a
conseqüència la casa va ser col·lectivitzada pels
milicians. Amb l’entrada dels nacionals, al 1939, la
Gaspana i en Lluís van recuperar les seves propietats.
Sembla ser que els monjos servites s’hi van instal·
lar a través d’una herència de la família Sagí o
Forama al segle XVIII2 (Ajuntament de la Secuita
2004, 19). La casa és de dues plantes i disposa
d’unes golfes. A inicis del segle XIX, l’immoble fou
posat a la subhasta pública, amb motiu de la desamortització dels béns de l’Església i fou comprada
per Domingo Serra per 30.001 rals A començament del segle XX la casa era coneguda com “Cala
Gaspana” i hi vivien Gaspana Domingo i Lluís Ballester3. Quan es van asfaltar els carrers de l’Argilaga, a l’actual carrer de Catalunya, van trobar-hi un
esquelet. Va ser creença popular que es tractava
de la inhumació d’un monjo servita.
Tradicionalment s’ha pensat que els frares que hi
vivien procedien de Santes Creus. Però a l’escut
de la casa de l’Argilaga hi trobem l’emblema dels
Servites de Maria. Hi ha la data del 1792. Consta
d’una “S” (Servites) i d’una “M” (Maria) sobreposades, i una corona de set lliris que simbolitzen els
set sants fundadors de l’orde. Sembla ser, doncs,
que els propietaris de la casa no eren monjos cistercencs sinó servites. La casa dels frares es troba
a la part septentrional de la plaça amb el número 9.
En el Capbreu del Catllar de l’any 1753 ja consta
que els Servites hi tenien casa i corral, a més d’una
propietat de 70 jornals (Fuentes 1999, 72).
Sobre la peça de terra de l’Argilaga ens diu Josep
Santesmases: “De la casa de l’Argilaga i d’una
peça de terra en tenim notícia l’any 1815 amb una
contracta feta per la comunitat dels Servites amb
Josep Soler i la seva esposa Teresa, quan els concedeixen una peça de terra part armasot, part vinya
molt vella, y part vinya jova que planà son pare...
durant la seva vida natural. L’hauran de plantar de
vinya espessa amb les oliveres i garrofers corresponents en el termini de sis anys. Hauran de donar
la tercera part dels fruits sens lo menor frau ni engany a costas suas los conduiran a la Casa que
posseheixent los dits P.P. en lo Poble de la Argilaga. Les fites d’aquesta peça de terra feien límit amb
una rabassa morta que posseïa el mateix Josep
Soler i amb una altra d’un tal Pere Rull, propietats
dels mateixos servites, això a sol ixent; a migdia,

amb terres també seves, i a tramuntana igualment.
Firmen la contracta, el prior Pere Puig i set frares
més (Santesmases 1984, 40-41)”.
En un altre document veiem com la compra de la
propietat es va realitzar al 1843: “Por escritura ante
Don Joaquin Fabregas, en Tarragona a 14 de febrero de 1843, Don Juan Domingo y Serra, vecino
de Tarragona compra al Estado toda aquella hacienda llamada dels Frares, de estensión 39 jornales de tierra plantada de viña... con 10 jornales
de garriga... Cuya finca se halla en el término de
la Argilaga ante el Catllar. La que linda por oriente
con la carretera que dirige desde el pueblo de Argilaga a Nulles, por el precio de 301.000 reales, o
sea 15.050 duros, de los que, en Tarragona a 21
de mayo de 1842 pagó la quinta parte con títulos
del 5 por ciento (Barraquer 1906, 79)”
La compra de la casa es va realitzar al 1844: “Por
escritura ante Don Joaquin Fabregas y Caputo, en
Tarragona a 24 de diciembre de 1844, Don Juan
Domingo y Serra, vecino de Tarragona, compra al
Estado, procedente de los servitas de Vilarrodona
la casa llamada dels frares, con un corral contiguo,
separados por la carretera; que linda la casa a S.
Con la plaza y al O. con la carretera; y el corral a
E. con la carretera; situado en la plaza del pueblo
de la Argilaga; por el precio de 30.001 reales, o
sea 1.500 duros: de los que, en Tarragona a 20 de
diciembre de 1844, pagó la quinta parte con metálico, o sea 1214 r. 5 m. (Barraquer 1906, 79)”
Gaspana Aran i Domingo Serra eren pares de
Josefa Tecla Domingo Aran i Gaspana Domingo
Aran. Tecla Domingo Aran es va casar amb Lleó
Alasà Rovira, general intendent de les colònies de
l’exèrcit d’ultramar. Al 1875 va ésser cap administratiu de l’exèrcit expedicionari a Jola i a Manila;
al 1892 capità general de les Illes de Filipines i al
1896 intendent militar. Van tenir com a fill a Antoni
Alasà Domingo, nebot de Gaspana Domingo Aran.
Antoni Alasà va ser periodista i firmava els seus
articles com Maximo Burxa (Güell/Rovira 2011,
23). També trobem membres de la família en una
Sentència del Tribunal Suprem de justícia del 1877
(Ministeri de Justícia 1877, 631-632). Hi trobem
Matilde Domingo Serra (Casada amb Manuel Amorós Pérez), Teresa Domingo Serra i Estefania Domingo Serra. Caldria realitzar un estudi més extens
sobre aquesta família però tot sembla indicar que
Gaspana Domingo va rebre la casa per herència
del seu pare Domingo Serra.
Durant la Guerra Civil Espanyola, a l’Argilaga es
va crear una col·lectivitat formada per la CNT-AIT.
Aquesta Col·lectivitat va ser formada amb les propietats urbanes i rústiques confiscades a cinc propietaris de dreta. Entre els propietaris que van veure expropiar les seves terres hi trobem Gaspana
Domingo i Lluís Ballester. Se’ls va acusar de ser
elements de dreta i d’anar en contra de la República. Lluís Ballester era President del Institut de
Sant Isidre de Tarragona i segons l’acta de confiscacions enviada a la Generalitat “practicà tota
mena de coaccions per obligar als seus mitgers a

votar contra la República. Després del 6 d’octubre
efectuaren diferents llançaments de terra dels seus
mitgers perquè havien efectuat la partició de fruits.
Les terres de la seva propietat també foren preses.
Estaven gairebé ermes degut a l’abandonament en
que les tenien”. Lluís Ballester havia fugit i abandonat les seves propietats “sense dubte per temor al
càstig que degut al seu comportament els hi havia
estat aplicat (Dalmau 2015, 123)”. Després de la
guerra, van recuperar les seves possessions.
Gaspana Domingo i Lluís Ballester vengueren les
terres dels servites entre el 1936 i el 1953, donant
lloc a una fragmentació de la propietat molt difícil
de seguir. Les propietats de Gaspana Domingo i
Lluís Ballester s’estenien des de la sortida del poble de l’Argilaga fins al Mas de Solé a la divisòria
amb Nulles. Totes elles a l’esquerra de la carretera
dins del terme de la Secuita. Englobaven l’Airota,
la Parada Gran i el Camp. Entre els propietaris que
adquiriren finques de Gaspana Domingo hi trobem
Balaña, Bové, García o Menasanch. Al 1953 Gaspana Domingo Aran només surt com a propietària
d’un hort situat al costat de la carretera entre l’Argilaga i el Mas de Domingo on hi havia un pou i un
rentador (Dalmau 2015, 131).
Per contribuir a la història d’aquesta casa podem
fer ús dels records de Pepita Viñals4 durant els
anys 50 del segle passat. El seu avi Joan treballava als camps de Cala Gaspana i la seva germana
Maria treballava a la cuina. Al Sr. Lluís Ballester el
recorda com un ancià amable que sempre li donava caramels. Es posava el caramel amb paper entre els llavis i la nena tenia que saltar per prendreli de la boca. En canvi, els records que conserva
de Gaspana Domingo no són els mateixos. Quan
sentia que s’acostava la Sra. Gaspana s’amagava a l’interior d’un armari perquè no la veiés. La
Sra. Gaspana era mig sorda. A la casa també hi
havia una criada filipina, anomenada la Juana, que
els ajudava en les feines domèstiques. Hi havia
un gran cocodril dissecat, penjat a la paret, portat
en una caixa amb un vidre de Filipines. Potser era
un regal del gendre Lleó Alasà Rovira. Segons la
Pepita Viñals ocupava bona part de la paret i feia
molta por. La parella va tenir un fill que es va morir
quan era petit. Al menjador hi tenien una fotografia del nen menjant xocolata i dos balancins on la
Gaspana i en Lluís hi passaven estones. Ja quan
els propietaris traspassaren, la família de la Pepita
Viñals hi guardaven les garrofes i hi anaven a jugar amb la seva amiga d’infància, la cantant Núria
Feliu. Diu que hi havia un armari ple de fils, botons,
ganxets, agulles i estris per cosir diversos.
Les formes de transmissió d’aquesta casa han
estat de tres tipus: Per testament o herència, per
desamortització o incautació i per venda. La casa
ha tingut des del segle XVIII, set propietaris (Forama/Sagí, Servites, Estat, Domingo Serra, Gaspana
Domingo Serra, Col·lectivitat CNT-AIT). Fa pocs
anys va ser adquirida pel Dr. Vidal. Actualment i
des del 1992, hi viuen una família de treballadors
vinguts de Larraix (Marroc). Paradoxalment, les
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terres que treballen no són les antigues terres dels
servites sinó les propietats de l’antiga casa de Ca
Panard, adquirides pel Dr. Vidal. Però aquesta ja
és una altra història.
Text i fotografies: Marc Dalmau Vinyals
1

Existeixen diversitat d’opinions en les fonts sobre el
nom de pila d’aquest comprador: Cortiella 1982 parla de
Domenec Serra, Barraquer 1906 parla de Juan Domingo
Serra y Ministeri de justícia 1877 parla de José Domingo
Serra. En aquest treball només mencionarem aquest
personatge amb els cognoms Domingo Serra a l’espera
d’aconseguir més dades.

2

No hem pogut trobar el testament que fa referència a
aquesta donació. Creiem que aquest testament es troba
en mans particulars. Per comprovar la veracitat d’aquesta afirmació tindríem que poder comprovar-ho amb el
document original.

3

Veure treball Dalmau 2015 per conèixer les vicissituds
d’aquesta família durant la Guerra Civil.

4

Agrair a Pepita Viñals per contribuir a ajudar-nos a redactar aquest paràgraf sobre la història de la Casa dels
Frares als anys 50.
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L’ordre dels servites
Els Servites de Maria és un ordre mendicant de
l’Església Catòlica. És de devoció mariana i va ser
formada l’any 1233. El nom llatí és Ordo fratrum
Servorum Beatae Mariae Virginis i s’abrevia amb
les sigles O.S.M. La ciutat de Florència va ser el
bressol dels set sants fundadors: Bonfilius, Bonajuncta, Bartolomeus, Hugh, Manettus, Sostene i
Alexius. Aquests homes formaven part de set famílies aristocràtiques de la ciutat. Allí van tenir una
visió de la Verge Maria avisant-los que tenien que
allunyar-se del món i dedicar-se a l’eternitat. Seguiren aquest consell i fundaren un convent de frares
menors a La Camarzia, un barri de Florència. Però
buscant una reclusió més estricte es traslladaren
a onze milles al nord, a Monte Senario. Aquí els
aparegué de nou la Verge Maria i els atorgà un hàbit i un escapulari de color negre i instruccions per
seguir la regla de Sant Agustí i fundar l’ordre dels
Servites de Maria. Els monjos d’aquest ordre feien vots d’obediència, pobresa i castedat. Els seus
principis morals eren l’allunyament terrenal, la soledat i l’amor a la Verge Maria. Dels set fundadors
només Alexius va viure per veure com la seva confraria es convertia per una butlla del Papa al 1304
en un orde monàstic. Van tenir una ràpida expansió
pel nord d’Itàlia i en segles posteriors van ser molt
populars a França, Polònia i Espanya.

Apèndix 2. Quatre
El convent dels servites
de Vila-rodona
El Convent dels pares Servites de Vila-rodona va
ser fundat al 1599 per Cristòfor de Borja i Jeroni
Nogués gràcies al suport del bisbe de Barcelona.
És un dels dos convents de Servites de la província
de Tarragona, junt al de Marçà. Al 1835 hi vivien 10
religiosos. Les propietats d’aquest convent eren: la
casa dita dels Frares a la plaça del poble de l’Argilaga venuda per 30.000 rals, un trull a Vila-rodona venut per 5.100 rals, una finca de 30 jornals al
Catllar, coneguda com a Mas dels Frares, venuda
per 301.000 rals, i les terres dels servites a Vilarodona (Santesmases 1984, 40).
El convent de Vila-rodona no estava adherit a l’església sinó que s’aixecava davant, interposant-se
entre els dos el camí i creuant per un pas alt un
pont que unia els dos edificis (Santesmases 1984,
286). Actualment només en queda l’església. La
planta és de tres naus i la absis és semicircular. A
la porta d’entrada hi trobem també l’emblema dels
Servites de Maria. Va patir especialment els efectes del Trienni Liberal, quan la casa fou saquejada.
Amb l’exclaustració de 1835 va quedar abandonat.
En quedà l’església però va ser cremada. En una
visita del rector a l’estiu de 1837 es deia: “...fui a
ver la referida Iglesia y la encontré sin altares, sin
imágenes, sin tejado en las capillas laterales, sin
ladrillos en el pavimento y solo se han conservado
las paredes y el tejado del centro”. Les pedres del
convent van ser utilitzades per fortificar la vila i l’església es va utilitzar de cementiri (Santesmases 2008).

Fig.2 Casa dels Frares de l’Argilaga (Fotografia Marc Dalmau)

Fig.3 Emblema dels Servites de Maria a la portalada de la Casa
dels Frares de l’Argilaga (Cortiella 1982, 70) i a la del Convent de
Vila-rodona (Fotografia Marc Dalmau)

Fig.5 Interior de l’església de Sant Llorenç de Vila-rodona (Santesmases 2008, 75. Fig.1)

Fig.1 Postal dels set sants fundadors de l’O.S.B.M.

Fig.4 Església de Sant Llorenç dels Servites de Maria a Vila-rodona (Fotografia Marc Dalmau)

Fig.6 Fotografia de Gaspana Domingo i Lluís Ballester (Col·lecció
Marc Dalmau)
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Calaix creatiu

La Falguera
i el Bambú
Un dia vaig decidir donar-me per vençut...vaig renunciar al meu treball, a la meva relació, a la meva
vida. Vaig anar al bosc per parlar amb un ancià que
diuen que era molt savi.
- Podria donar-me una bona raó per no donar-me
per vençut? li vaig preguntar
- Mira al teu voltant, em va respondre, veus la falguera i el bambú?
- Si, vaig dir jo.
- Quan vaig sembrar les llavors de la falguera i el
bambú, les vaig cuidar molt bé. La falguera ràpidament va créixer. El seu verd brillant cobria tot el
sòl. Però res va sortir-ne de la llavor del bambú. No
obstant això, no vaig renunciar al bambú.
- El tercer any, encara gens va brollar de la llavor
del bambú. Però no vaig renunciar al bambú.
- En el quart any, novament res va sortir de la llavor
del bambú. Però no vaig renunciar al bambú.
- En el cinquè any un petit brot de bambú va treure
el cap de la terra. En comparació de la falguera era
aparentment molt petit i insignificant.
- El sisè any el bambú va créixer més de 20 metres
d’altura. S’havia passat 5 anys tirant arrels que el
sostinguessin. Aquelles arrels el van fer fort i li van
donar el que necessitaven per sobreviure.
- Sabies que tot aquest temps que has estat lluitant,
realment has estat tirant arrels? -em va dir l’ancià,
i va continuar....
-El bambú té un propòsit diferent al de la falguera.
No obstant això, tots dos són necessaris i fan del
bosc un lloc bell.
- Mai et penedeixis d’un dia de la teva vida. Els
bons dies et donen felicitat. Els mals dies et donen
experiència, tos dos són essencials per a la vida.
La felicitat et manté dolça. Els intents et mantenen
fort. Les penes et mantenen humà. Les caigudes et
mantenen humil. L’èxit et manté brillant.
Si no aconsegueixes el que anheles, no desesperis....potser només estiguis tirant arrels.
Anònim
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Procrastinació

És l’acció o hàbit de deixar per més endavant accions o activitats que s’han d’atendre, per altres
coses més irrellevants i agradables. És un trastorn
del comportament associat a la percepció de l’acció
que cal realitzar, amb el canvi, el dolor o la incomoditat (estrès). El terme s’aplica normalment al sentit
d’ansietat generada davant d’una tasca pendent de
concloure. L’acte que es proposa pot ser percebut
com aclaparador, desafiant, inquietant, perillós,
difícil, tediós o avorrit, es a dir estressant, la qual
cosa auto-justifica posposar-lo a un futur.
El nostre cervell allibera des de l’hipotàlem, un
neurotransmisor anomenat Dopamina que és el
responsable de que estiguem bé anímicament.
Per exemple, fent esport, realitzant alguna activitat creativa o al mantenir relacions sexuals, però
també al rebre al dia petits estímuls procedents de
la pantalla de l’ordinador, tauleta o mòbils, propostes irresistibles, missatges d’entrada, comentaris i
“m’agrada” en Facebook. Amb aquest alliberament
constant de Dopamina en el cervell, es fa un bucle
que es retroalimenta: “l’efecte és que es rep una
satisfacció per deixar de concentrar-se, raó per la
qual es busquen permanentment nous estímuls externs” i així es desencadena des de l’estrès, a la
sensació de culpabilitat per no haver conclòs una
tasca, fins a trastorns del son, ansietat, cansament
mental, depressió.

Estiu
Ara és el temps d’estimar pels camins,
a la vora del riu on l’herba és blana i acollidora
i a l’ombra dels vells arbres,
a les fonts mig perdudes
allí on el bosc és més íntim.
Ara és el temps de seure pels carrers
a parlar de futbol i de dones,
havent sopat,
formant grup a l’escassa voravia
i veure com les noies
travessen el carrer abans d’arribar
i passen i s’allunyen
una mica porugues
Ara és el temps dels fusters i del paletes,
temps de cantar tot treballant
a ple sol,
oblidant el risc de les bastides,
oblidant l’esforç
i la monotonia de la feina i del viure.
Ara és el temps de passejar amb les nenes
i la senyora que porta guants blancs
per amagar els estralls del lleixiu
a la tarda del diumenge,
per l’ampla carretera vorejada de plàtans
dient adéu-siau a tothom
amb un gran gest del cap
i envejant la muller dels que passen.
Ara és el temps de les dones que cusen
a la penombra de les entrades
i s’adormen sovint damunt la feina,
i és el temps dels homes que fan la sesta
al racó més fosc de la casa
a les tardes de sol,
quan als carrers hi ha un silenci feixuc
i fa una calor despòtica.
Ara és l’estiu:
l’estiu massís i una mica absurd
però intensament bell
i que arriba sobtadament
una nit qualsevol de principis de juny
i que se’n va, també sobtadament,
una nit qualsevol de finals de setembre.
Miquel Martí i Pol
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El racó de
la cuina

el
racó de la cuina
associacions
del municipi

Abans es deia……

En els anys 70, va estar molt de moda l’enciclopèdia “El mundo de la Mujer” de Plaza&Janés, de
l’original francès “Savoir être Femme”.
En relació a la cuina, ens diu que és l’única habitació on la disposició ha estat objecte d’estudis
científics.
Diversos tècnics s’han especialitzat en la seva mecanització i l’equipament indispensable ha donat
origen a una puixant indústria que té la finalitat de
simplificar les tasques domèstiques. Curiosament
també es comenta: “les espaioses cuines d’abans,
on solia concentrar-se la vida familiar, no tenen ja
raó de ser. Avui, per contra, es procura reduir al
mínim de passes que necessita donar la mestressa
de casa des de la cuina a l’aigüera, des del rebost
al pedrís”.

S’han previst les següents normes en funció
d’aquesta finalitat:
Una cuina de 6 metres quadrats per a matrimonis
joves.
Una cuina de 7 metres quadrats per a 4 o 5 persones.
Una cuina de 8 metres quadrats per a 8 persones.
Això ens ve a demostrar, un cop més, que la vida
és cíclica. Ara, si és possible, tornem a les cuines
espaioses per poder cuinar amb més comoditat i
reunir-nos la família per menjar, xerrar i compartir
tasques.

Bacallà gratinat amb una crema
d’alls i bolets de la temporada

Curs de cuina
“La Cuina del bacallà”
Els passats dies 8 i 15 de maig, a la cuina de l’escola Guillem de Claramunt i de la mà d’en Ferran
Gimeno, cuiner professional, es celebrà un curs de
cuina sobre diverses formes de preparar i condimentar un producte base com el bacallà. L’itinerari del curs es va plantejar en dues jornades. La
primera es centrà en la preparació de plats freds:
esqueixada, brandada, bunyols, croquetes, tàrtar i
carpaccio de bacallà. La segona jornada es dedicà a preparar receptes elaborades o plats calents:
bacallà al pil-pil, fregit amb samfaina, a la biscaïna,
gratinat amb crema d’alls i bolets de temporada o
al forn.
Els assistents al curs, a més de descobrir juntament amb en Ferran els secrets de l’elaboració de
les receptes amb bacallà, varen poder també degustar els diferents plats preparats. Va ser tot un
èxit de participació.

Ingredients:
4 lloms de bacallà
1 cap d’alls
Oli d’oliva
Oli de gira-sol
Bolets de la temporada
Nata
1 ou
Sal
Elaboració:
En primer lloc, escalivem els alls al forn a uns 180º durant uns
15 minuts.
Mentrestant, confitem el bacallà amb abundant oli durant uns
8-10 minuts i el retirem en una safata.
Quant estiguin fets els alls escalivats, els pelem i fem un allioli
amb oli de gira-sol perquè, d’aquesta manera, domini el sabor
de l’escalivada.
En una paella ben calenta hi saltegem els bolets. Un cop estiguin ben cuits, hi tirem un rajolí de nata i, ja fora del foc, afegirem a la mateixa paella l’allioli que hem fet amb l’all escalivat.
D’aquesta manera s’aconsegueix una crema per al nostre
bacallà.
Ferran Gimeno Ramon.
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Dades estadístiques
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Les Gunyoles

L’Argilaga

Vistabella
La Secuita

Si coneixem les dades estadístiques del
nostre municipi, podrem comprendre millor
la seva realitat i les seves necessitats.
El coneixement d’aquestes dades
ens donen una imatge gràfica de la
nostra realitat.
Població del municipi a 2014

1.665 habitants

Superfície del municipi en Km2

17,8 Km2

Densitat

93,7 habitants/Km2

Altitud

169 metres sobre el nivell del mar

Longitud (º)

1,2816364

Latitud (º)

41,205286

El municipi de la Secuita, situat al nord de la comarca del Tarragonès, està
format per quatre nuclis històrics de població: La Secuita, L’Argilaga, Vistabella
i Les Gunyoles. A més, en els darrers anys, ha anat consolidant en la seva estructura, urbanitzacions de petita escala sorgides als voltants dels anys 70 del
segle passat, com: Les Tapioles, Els Diumenges i La costa de la Toya. Actualment, algunes d’elles en procés de legalització.

Població de 2 anys i més.
Per coneixement del català:
L’entén

1.614

El sap parlar

1.415

El sap llegir

1.466

Naixements
i defuncions:

El sap escriure

1.088

Naixements

20

Defuncions

10

Nens

10

Homes

6

Nenes

10

Dones

4

No l’entén

11

Total

1.625

Població (2014):
Homes

837

Dones

828

Total

1.665

De 0 a 14 anys

146

De 0 a 14 anys

149

Total

295

De 15 a 64 anys

581

De 15 a 64 anys

546

Total

1.127

De 65 a 84 anys

103

De 65 a 84 anys

114

Total

217

19 Total

26

De 85 anys i més

7

De 85 anys i més

Creixement intercensal (2001-2011):
Creixement total

449

Creixement total (mitjana anual per 1.000 habitants)
Creixement natural (mitjana anual per 1.000 habitants)
Creixement migratori (mitjana anual per 1.000 habitants)

32,61 %
3,77 %
28,83 %

Dades d’ocupació (2014):
Població per lloc de naixement (2014):

Població ocupada

721

1.281

Homes

659

Dones

622

Població desocupada

102

Resta d’Espanya

260

Homes

107

Dones

153

Població activa

823

Estranger

124

Homes

71

Dones

53

Població inactiva

842

1.665

Homes

837

Dones

828

Catalunya

Total

Població de 16 anys i més, per nivell
d’estudis (2014):
Sense titulació

Població resident al estranger
(a 1 de gener de 2015)

Primer grau

46
243

Població de 16 anys i més

Ocupació al règim d’autònoms
al municipi per sectors (2014):
Agricultura
Indústria

Homes

17

Segon grau

951

Construcció

Dones

14

Estudis universitaris

107

Serveis

Total

31

Total

1.347

1.347

Total

12
3
20
70
105

Ocupació règim general generada
al municipi per sectors (2014):
Agricultura

0

Indústria

5

Construcció

35

Serveis

73

Total
Nombre d’empreses que generen ocupació

113
30
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xerrades
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Xerrades
El 24 d’abril es va dur a terme una xerrada, a la
Sala de Plens de l’Ajuntament, dirigida a mares i
pares, sota el títol “Autoritat positiva: com posar límits amorosament”, a càrrec de la psicòloga Neus
Domènech, qui ens va ensenyar diverses tècniques per no caure en la tolerància excessiva o en
la sobreprotecció o, per contra, ser massa rígids i
normatius. La Neus ens va conduir a trobar l’equilibri en l’educació dels infants, posant límits amb
amor, ajudant-los a ser independents i a sentir-se
segurs d’ells mateixos.
Així mateix, el 8 de maig, va tenir lloc una altra xerrada, amb el títol “Taller fitness emocional”. Aquest
cop, a càrrec de la psicopedagoga, coach personal
i especialista en desenvolupament neurofuncional,
Alícia Vallespí. Ella ens va orientar en l’acompanyament dels processos de desenvolupament
emocional des del respecte i la responsabilitat; a
fomentar els valors de benestar emocional i social,
la satisfacció profunda i la construcció d’una vida
valuosa i, finalment, a transmetre, amb senzillesa i practicitat, la fonamentació de l’entrenament
emocional.
Vam poder comptar, doncs, amb dues ponents d’alt
prestigi professional i amb un clar nivell d’exposició,
en totes dues xerrades, en les quals el públic assistent va mostrar un gran interès i va poder participar
activament, tot exposant situacions específiques i
dubtes, que van ser respostes al moment.

“Si vols….
t’ho explico”
Els dies 11, 12,18 i 19 d’abril varem poder gaudir
de l’exposició “Si vols... t’ho explico”, on es conjuntava la poesia de la Rat Cebriàn i la pintura de
l’Yvonne Fuster.
Els setze dibuixos que la composaven, tenien la
capacitat de mostrar-nos un viatge introspectiu
a través del procés intern d’una dona que viu la
seva malaltia com una oportunitat de desenvolupament personal. Un inici difícil, d’angoixa, por,
soledat, però l’ésser humà guarda en la seva memòria , olors, textures, emocions i sentiments que
sorgeixen des de molt endins davant uns estímuls
externs que s’encadenen uns als altres fins a tenir
la plenitud interna i així superar tots els obstacles.
Els alumnes i les alumnes de cinquè i sisè de l’escola Guillem de Claramunt realitzaren un treball
molt interessant i didàctic sobre les emocions personals, en base als sentiments que l’exposició els
hi va generar. Felicitem a l’escola per aquesta gran
iniciativa.
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Farigola

La farigola és originària de la zona mediterrània
occidental.
És una mata perenne aromàtica de fins a 30-40 cm
d’alçada. L’arrel té les tiges llenyoses i pubescents
(amb pèls curts i suaus). La textura de les fulles és
herbàcia. Són fulles d’un color verd apagat per l’anvers i d’un color blanquinós pel revers, ja que està
cobert de pèls blancs. Mesuren a tot estirar 1 cm
de llarg. Són fulles simples, amb el limbe lanceolat
i tenen una nervadura pennada. La inserció de les
fulles a la tija és subsèssil, és a dir, tenen un pecíol molt petit. Les flors es troben en inflorescències
cimoses en glomèrol. Són hermafrodites. Tenen 5
sèpals soldats i 5 pètals soldats. És de color rosa
o blanca. La collita s’efectua durant la floració, del
març al juny.
Els antics egipcis utilitzaven la farigola barrejada
amb altres ingredients per embalsamar els morts.
A l’antiga Grècia l’utilitzaven com a perfum durant
els banys i la cremaven com a encens als seus
temples creient que la farigola era una font de valor, és per això que també la cremaven davant l’altar dels seus déus. Es pensava que l’extensió de
la farigola per Europa va ser gràcies als romans, ja
que l’utilitzaven per purificar els espais i per donar
una sabor aromàtica al formatge i als licors. Durant
l’Edat Mitjana, es posava sota els coixins per agafar el son i per protegir-se de malsons.
Propietats medicinals: Els seus principals components actius son l’àcid oleic, palmític, nicotínic i
linoleic ( planta) i l’àcid ascòrbic (fulles). Olis essencials: timol, anetol i borneol ( fulles); carvacrol
i cineol (tota la planta). Aminoàcids: cistina, valina,
glicina, isoleucina (planta). Metalls i minerals: alumini, calci, cobalt i magnesi ( fulles); ferro (planta).
Tradicionalment és utilitzada per afavorir la digestió, evita els espasmes gàstrics i intestinals i evita
la formació de gasos i retencions pútrides als intestins (ús intern). Per activar la circulació i el sistema nerviós (ús extern). És tònic i energitzant en el
nivell físic, mental i emocional. Millora la memòria
(ús intern). Astènia nerviosa (ús intern). Desperta
les funcions digestives i evita els espasmes gàstrics i intestinals (ús intern). Estimula la circulació
capil·lar (ús extern). Mal de cap d’origen nerviós i
migranyes (ús intern). Afeccions de l’aparell respi-
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canten per una altra interpretació, segons la qual
“ros” vindria de la veu grega “rhops”, que vol dir
“matissar”, i “marinus” derivaria de “myrinos”, que
significa “aromàtic”.

l
El racó natura
de la saviesa
Potser una de les plantes que la gent coneix més
bé i en fa més ús és la farigola. La farigola, frígola,
timó, timonet, tem, tomello o tomell (Thymus vulgaris) és un subarbust de la família de les labiades.
S’anomena “farigola” en part del català oriental, del
llatí vulgar “ferrícula”, mentre que en català occidental i comarques limítrofes de l’oriental s’anomena “timó”, del llatí culte “thymus”. A les Balears se’n
diu “frígola” i a Menorca també “tem”. “Tomello” és
més propi del País Valencià.

Quatre

ratori com refredats, catarros i bronquitis, per afavorir l’expectoració i moderar els espasmes de la
tos (ús intern). La farigola s’ha emprat contra la tos
ferina. (ús intern). Excel·lent mucolític en processos catarrals (ús intern). La farigola és un bon aliat
contra l’asma (ús intern i extern). També combat
les infeccions respiratòries i digestives (ús intern).
Per alleugerir la sinusitis amb inhalacions (ús extern). En infusions i banys de seient per la cistitis,
uretritis, vaginitis i prostatitis (ús intern- extern).
Halitosi (ús intern). Aplicat en gargarismes és molt
eficaç en casos de laringitis, faringitis i amigdalitis;
calmant el mal de coll, la ronquera i la tos irritant
(ús extern - no empassar). Inflamacions i infeccions de la boca, aftes, cura de les dents i genives
(ús extern - no empassar). En el tractament de la
diarrea infantil i l’enuresi (ús intern). Regulador de
cicles menstruals irregulars (ús intern). La farigola
presa en tisana, acaba amb els cucs intestinals i
en forma de lavativa expulsa els oxiürs o cucs diminuts que sofreixen els nens (ús intern). La infusió
de farigola es pot utilitzar com loció sobre ferides
infectades, infeccions de la pell causades per fongs
i dermatosis (ús extern). En tractaments de furóncols i herpes (ús extern). En algunes zones del Mediterrani s’utilitza com a repel•lent dels mosquits i
per a tractar picades d’insectes. La farigola no sol
produir reaccions adverses.
La farigola s’utilitza a la cuina com a condiment.
És un ingredient bàsic en la cuina catalana. També
és molt emprada en la cuina àrab i caribenya. La
farigola s’utilitza sovint per a condimentar la carn,
l’estofat i per a la sopa. Encara que sigui saborosa, no domina i es barreja bé amb altres herbes i
espècies.
La mel de farigola és una de les més apreciades
al mercat.

Romaní

El romaní o romer (Rosmarinus officinalis) és una
planta de la família Lamiaceae o lamiàcies. El romaní és un arbust mediterrani molt conegut gràcies
als seus usos culinaris i medicinals. En català, el
romaní o romer també es coneix amb el nom de
beneit. El romer posseeix en les seves fulles, glàndules que contenen olis essencials que li confereixen una fragant, fresca i forta olor, sobretot quan es
trituren les seves fulles.
Etimològicament el seu nom “Rosmarinus” es creu
que va ser format del llatí per “ros” que significa
“rosada” i per “marinus”, “marí”, ja que el romer és
una planta mediterrània. Però actualment, es de-

És un arbust perenne i aromàtic d’un metre d’alçada normalment, encara que pot arribar als 2 metres. L’arrel és axonomorfa amb tiges molt ramificades. Les fulles són lanceolades, tenen un color
verd brillant a l’anvers i blanc tempestuós al revers,
petites, com a molt de 3,5 cm de longitud, es situen
damunt la tija de forma oposada. Les inflorescències són petites agrupacions de poques flors (3-15
flors) agrupades en petits conjunts situats en posició terminal. Les flors del romer son hermafrodites.
Apareixen des de finals de primavera fins a principis d’estiu, encara que pot estar florit tot l’any.
La seva distribució geogràfica genèrica és abundant, la trobem a tot el sud d’Europa, a l’oest d’Àsia
i al nord d’Àfrica. Als Països Catalans té una distribució general i molt comú al Principat, però rara
vers els Pirineus.
Originari de la conca del Mediterrani, aquest arbust
és una de les espècies aromàtiques que té més
història, a causa de les seves propietats medicinals, gastronòmiques, i aromatitzants, formant part
de la vida dels pobles d’aquesta zona.
A l’antic Egipte va ser un dels ingredients de les
formulacions fetes per a embalsamar els cossos
dels morts. Tradicionalment també se li han atribuït
propietats afrodisíaques.
Va ser introduït al Nord d’Europa a través dels Alps
pels primers monjos cristians, arribant a ser molt
popular als jardins monàstics de tot el continent
L’oli essencial va ser obtingut per destil·lació el primer cop el 1330, gràcies a les investigacions anteriors de Ramon Llull.
És un condiment tradicional de la cuina mediterrània, que s’empra en una gran varietat d’aliments. La
seva fragància, però, és forta i intensa. Cal, doncs,
dosificar-ne la quantitat i emprar-lo amb moderació, evitant així que el seu sabor sigui dominant en
el plat en qüestió.
Les fulles del romaní, tant les fresques com les seques, es fan servir com a espècia per a aromatitzar
carns i aus. És especialment apreciat com a condiment de la carn de be. També serveix per a condimentar sopes, preparacions a base de verdures, i
salses per a acompanyar la pasta.
Una branqueta de romer fresc aromatitza olis i vinagres, donant un toc diferent i agradable que combina bé amb alguns plats i amanides. També hi ha
cremes amb aroma de romer que serveixen com a
acompanyants dels plats principals o postres.
Pels seus efectes antioxidants, el romer és utilitzat
en la indústria dels embotits.
El nèctar de les seves flors és excel·lent; el període
de florida és molt llarg i atreu molt les abelles. La
mel de romer té fama de ser la de millor qualitat.
La planta de romer té grans quantitats de ferro, calci i vitamina B6.
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Aquesta planta s’ha utilitzat tradicionalment en la
medicina popular com a remei, entre d’altres, en el
tractament de les cefalees i del vertigen; per a disminuir les molèsties musculars i el mal d’esquena,
així com la circulació deficient, i per a les lesions
cutànies. També com a estimulant dels cabells i
per a l’eliminació de la caspa.
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Igualment, s’empra per a millorar la respiració
durant els constipats, la grip o la sinusitis, i per a
“despertar” la ment.
Als pobles era habitual d’utilitzar-ho per als dolors
de cops i patacades, macerat amb alcohol o oli.
Se n’utilitzen les fulles fresques o seques recollides
durant o després de la floració del romaní. També
se n’aprofiten les flors per les seves virtuts farmacològiques. La gran majoria estan relacionades
amb l’activitat de l’oli essencial. S’ha demostrat de
forma activa que és un bactericida potent, antiviral
i també antioxidant (sobretot gràcies al carnosol).
Antigament també es tractaven amb romer alguns
trastorns nerviosos; els metges àrabs, a l’antiguitat, empraven el romer per a tornar la parla després d’un desmai.
L’administració per via oral també presenta una
activitat diürètica.
L’aplicació tòpica dels extractes alcohòlics fets amb
fulles de romer, inhibeixen la iniciació i progrés del
tumor epidèrmic (amb un 40-60% d’eficàcia).
Aquest oli essencial ha demostrat in vitro activitat
espasmolítica i anticonvulsionant. Té també un
efecte similar al dels antiinflamatoris i millora l’activitat circulatòria, sobretot a les extremitats inferiors, essent així un bon cicatritzant.
El fum del romaní serveix com a tractament per a
l’asma.
La seva fusta serveix com a combustible i també
per a fer peces de llaüts i altres instruments musicals.
Segons una antiga llegenda, la Mare de Déu, en la
seva fugida d’Egipte, va perdre un mantell de color blau que la tapava, i aquest va caure sobre les
branques d’un senzill arbust verd. Llavors, l’arbust
va florir donant petites flors blaves.

Cada divendres a la nit, des del 29 de maig fins
el 17 de juliol, l’oferta cultural del municipi hi és
present, amb un format innovador i fresc. Tot
un seguit d’actuacions de petit format ens fan
gaudir, en intimitat, d’un espai reduït i agradable, com és l’aparcament de l’Ajuntament. Preparat per a l’ocasió, podem gaudir d’una varietat
heterogènia de conceptes i formes d’expressió
artística; des de músiques tradicionals de casa
nostra, a ritmes d’altres latituds; de formats escènics clàssics a d’altres més avantguardistes;
dels tons melòdics, de la poesia o dels contes
fins a la distorsió, el sarcasme i la ironia.
Tot un viatge per la diversitat cultural de la mà i
direcció d’Aleix Cortès, que està posant el nostre municipi a l’avantguarda de la cultura alternativa, lluny dels grans escenaris i dels circuits
establerts. Cultura i expressió artística amb majúscules amenitzen les nits dels divendres sense prejudicis establerts, tot creant un clima de
complicitat entre intèrprets i públic.
Un èxit que es consolida divendres a divendres
i que esperem pugui donar pas a una segona
edició encara més ambiciosa.

10 de juliol

LA TIA SAMBA trio format per César Vasconcellos: guitarra, veu, cabaquinho, Carla
Cruells: veu, percussió menor, Dani katanga: bateria. Enamorats de la música brasilera,
han recuperat clàssics entranyables, sambes,
afoxes, xotes...temes arreglats amb amor i
grans dosis d’alegria per a que La TiA....no
pari de Sambar.

17 de juliol

Dalí, emperador de l’acció. Presentació del
documental que mostra la visita del geni empordanès a la ciutat de Tarragona l’any 1973.
Ens endinsem en el Dalí “performer” i més polèmic. Imatges cinematogràfiques amateurs i
inèdites ens mostraran la reacció de la ciutat
aquell dia, la memòria i els experts ens ajudaran a fer-nos una idea de què va passar
en aquella ciutat de província encara sota el
règim. La direcció i producció són de Juandesafinado Produccions amb Carles Pitarch i
Maria Roig, Televisió de Catalunya i la URV
a través de l’Aula de Cinema. La presentació
anirà a càrrec dels autors del documental.
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Calendari d’activitats i serveis
JULIOL 2015
dl

dm

dc

dj

dv

ds

AGOST 2015

dg

dl

dm

dc

dj

CULTURA A
LA FRESCA

1
· Andròmines
Anem a caminar

6

5

4

· Andròmines
Anem a caminar

CULTURA A
LA FRESCA

8

7

9

Anem a caminar

13

3

2

10

11

Festa Major de Les Gunyoles
16
17
18

15

14

3

12
Deixelleria
mòvil

CULTURA A
LA FRESCA

Fes

5

4
Anem a caminar

19

10

11

12

Sant Magí

Anem a caminar

Fe

Anem a caminar

20

22

21

23

24

25

26

17

Anem a caminar

27

18

Fes
1

19

2

26

2

Anem a caminar
Nocturna

30

29

28

31

24/31

25

Informació municipal
Telèfons d’interès
Ajuntament					
Escola Guillem de Claramunt			
Escola Bressol “Els Guillemets”			
AMPA						
Consultori mèdic					
Farmàcia					
Cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Secuita
Cooperativa Agrícola de l’Argilaga			

977 61 14 21

SORTIDA

ARRIBADA

977 61 15 94

06:59

07:45

De dilluns a divendres laborables 1

625 94 30 31

07:50

08:25

De dilluns a dissabte laborables 1

977 61 12 17

09:24

10:00

De dilluns a divendres laborables 1

10:50

11:25

De dilluns a dissabte laborables 1

12:34

13:10

De dilluns a divendres laborables 1

12:43

13:15

Dissabtes laborables 2

14:39

15:10

De dilluns a divendres laborables 1

14:50

15:25

De dilluns a divendres laborables 1

16:15

16:50

De dilluns a divendres laborables 1

18:09

18:50

De dilluns a divendres laborables 1

19:35

20:10

De dilluns a divendres laborables 1

20:54

21:25

De dilluns a divendres laborables 1

977 61 12 67
977 61 12 07
977 61 13 62

Horari metge de familia
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30-12.00

8.30-11.40

15.10-17.40

8.30-11.40

8.30-14

12-13.30

12.00-13.30

Vistabella
L’Argilaga

12-13.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

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

Horari infermeria
La Secuita

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30-11.30

8.30-12.40

11-13

11-13

9.45-12

Vistabella
L’Argilaga
Les Gunyoles

La Secuita - Tarrag

De dilluns
dilluns aa divendres,
divendres, feiners
feiners SECUITA,LA>
SECUITA,LA>TARRAGONA
De
TARRAGONA

977 61 14 54

Horaris de consulta mèdica, infermeria i pediatria
La Secuita

Horaris d’autobús

8.30-10.30
8.30-10.30
12.30-13.30

Per demanar visita mèdica o d’infermeria, truqueu al telèfon 902 111 444. També
podeu demanar-la a www.gencat.net/ics. Per a atenció continuada o qualsevol altra
informació truqueu al CAP del Morell: 977 84 06 56.
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Telèfons de contacte per les activitats del casal:
Gimnàstica
Ajuntament
977611354

Tarragona

Pilates
De 19 a 20h
Emilio Benito
649527447

Tarragona - La Secuita

Dansa del ventre
De 19 a 20h
Isabel
977378999

ARRIBADA

06:10

06:40

08:30

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

Reus - La Secuita

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

Teatre
22h
Tere Morelló
977611035

La Secuita - Reus

REUS> SECUITA,LA
SORTIDA

ARRIBADA

De dilluns a divendres laborables 1

09:25

10:18

09:05

De dilluns a divendres laborables 1

13:25

14:20

09:15

19:50

De dilluns a dissabte laborables 1

11:50

12:23

De dilluns a divendres laborables 1

12:00

12:35

Dissabtes laborables 1

13:15

13:50

De dilluns a dissabte laborables 1

14:00

14:31

De dilluns a divendres laborables 1

15:15

15:50

De dilluns a divendres laborables 1

18:00

18:35

De dilluns a divendres laborables 1

19:00

19:35

De dilluns a divendres laborables 1

20:15

20:46

De dilluns a divendres laborables 1

22:05

De dilluns a divendres laborables 1

21:30

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

www.lasecuita.cat

Puntes de coixí
De 17 a 19h
Neus
977610651

De dilluns a divendres laborables

SECUITA,LA> REUS
SORTIDA

ARRIBADA

10:18

11:25

De dilluns a divendres laborables

14:20

15:20

De dilluns a dissabte laborables

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

Anem a caminar!
Estiu 2015

7 de juliol

Plaça de l’església de l’Argilaga a les 19:00
hores.
Itinerari: Torrent de Renau – Presa del Gaià
– Mas Moragues – l’Argilaga

14 de juliol

Casal de les Gunyoles a les 19:00 hores.
Itinerari: Mas Vell – Pontarró – Mas de la Tallada
– Casalot – les Gunyoles

21 de juliol

Piscines de Sant Pere i Sant Pau a les 19:00
hores.
Itinerari: Pedrera romana – Pont del Diable 		
– Mas de l’Àngel – Bassa de Mas de
Granell – Sant Pere i Sant Pau

28 de juliol

Els Set Ponts de Vilabella a les 19:00 hores.
Itinerari: Molí del Mig – Torre del Moro pel 		
tallafocs – Baixada Mas Polla Rosa		
– Vilabella

4 d’agost

Davant de la platja de la Punta de la Mora a les
19:00 hores.
Itinerari: – Camí de Ronda – Tamarit
– Desembocadura del riu Gaià
– Càmping Punta de la Mora

11 d’agost

Aparcament piscina de la Secuita a les 19:00
hores.
Itinerari: Mas Moragues – Mas Teret – Mas de
Cos de Cosme – Mas Estil·les
– Piscina de la Secuita (es repartiran
entrades de la piscina pels caminants)

18 d’agost

Casal del Rourell a les 19:00 hores.
Itinerari: Granja dels Frares – creuar el riu 		
d’anada i de tornada – Via del tren 		
– Carretera Nova – el Rourell (visita al
Castell del Rourell)
Es recomana portar xancletes per passar el riu

25 d’agost

CAMINADA NOCTURNA - Plaça de l’església de
Vistabella a les 19:00 hores.
Itinerari: La Tallada – Pontarró – l’Argilaga
– Berenar al Casal de l’Argilaga
– la Secuita – Vistabella (es recomana
portar llanternes)

