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Editorial

I ara, què?

Passat l’estiu i un cop recollides les collites del
camp, la normalitat torna als pobles. Comença de
nou la quotidianitat, amb la posada en funcionament de l’escola i els seus horaris marquen gran
part de l’agenda de les rutines habituals. Arriben
les pluges, els dies s’escurcen i el paisatge, lentament, va canviant els seus colors, dels verds vius
de l’estiu als ocres de la tardor.
Aquest estiu els pobles del municipi han bullit d’activitat, festes, esports i lleure. Hem compartit el
temps amb els amics en la terrassa d’un bar i hem
apurat les hores de la fresca, a les nits, que és el
que ve més de gust fer i que és el que s’ha de fer a
l’estiu, si en tenim ocasió.
Però el país també ha estat ple d’activitat política.
Començà el 3 d’agost, quan el president de la
Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va signar el
decret de convocatòria d’eleccions parlamentàries
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i amb l’extraordinarietat, en el fons, d’una proposta
on no va constar la paraula plebiscit. El President
va argumentar la convocatòria extraordinària després d’haver intentat negociar, sense èxit, la convocatòria d’un referèndum pactat amb el Govern
d’Espanya.
La campanya electoral va començar oficialment l’11
de setembre, coincidint amb la diada i amb la gran
manifestació de Barcelona, on 1,5 milions de persones reclamaven la independència de Catalunya.
Durant la primera setmana, la diplomàcia espanyola va encetar una sèrie de contactes internacionals,
tot aconseguint que líders mundials mencionessin
,en diversos graus, la voluntat de mantenir una
Espanya unida, ja que sovint la bossa de votants
abstencionistes estava identificada amb persones
properes a aquest sentiment. Al seu torn, Junts pel
Sí va demanar la presència d’observadors internacionals i la CUP va advertir que no recolzaria un
nou president autonòmic. Es van realitzar diversos
debats televisius de candidats a 7 bandes.
La segona setmana de campanya va servir per
atreure el vot indecís i, alhora, desmobilitzar el rival
directe. El baròmetre del Centre d’Investigacions
Sociològiques, en dies anteriors, va preveure una
alta participació, similar a la màxima històrica en
unes eleccions catalanes: el 67,7%, a les de 2012,
però anunciant també que hi havia uns 900.000
electors encara indecisos. La campanya va continuar la seva polarització entre unionisme i independentisme, on els partits unionistes van argumentar
una possible sortida de Catalunya de la Unió Europea i els independentistes van intentar rebatre
amenaces i el que ells mateixos van anomenar “la
campanya de la por”.
Arribat el dia 27 de setembre, un cop fet el recompte de vots, 4.077.934 persones van escollir alguna
candidatura; 21.941 van votar en blanc i 15.932
van ser vots nuls. La candidatura de Junts pel Sí
va guanyar clarament les eleccions, obtenint 62
diputats, amb un èxit de participació històrica, on
més del 77% del cens electoral va expressar-se a
les urnes.
Els partits clarament independentistes (Junts pel
Sí i CUP) van fregar els 2 milions de vots, sumant
un total de 72 escons, que els atorga una majoria
absoluta al Parlament, de 135 escons. Al no haver aconseguit la majoria absoluta per si mateixos,
Junts pel Sí es veuran obligats a negociar amb els
diputats de la CUP, que va triplicar escons i contrària a una eventual investidura en la persona d’Artur
Mas.
Ciutadans va ser un altre dels partits amb més creixement, passant de 9 a 25 diputats al Parlament. El
PSC va baixar de 20 a 16 escons, aguantant unes
enquestes que li auguraven un resultat molt pitjor.
Els partits que no van assolir les expectatives de
campanya van ser: Catalunya Sí que es pot, que
va quedar amb 11 escons (2 menys que Iniciativa
a les eleccions de 2012); el Partit Popular, que va
passar de 19 a 11 escons i Unió Democràtica de
Catalunya, que es va quedar sense representació
parlamentària. Cap dels partits extraparlamentaris
va aconseguir representació a la cambra.

Unes eleccions, amb caràcter plebiscitari, que no
han estat plebiscitàries en si mateixes, doncs no
ha existit una pregunta concreta que es pugui contestar amb un sí o un no. I a més han influït tota
una sèrie de diferents sensibilitats. Malgrat això,
els clarament partidaris de la independència (Junts
pel Sí i CUP) han sumat 1.957.648 vots, un 48%
del total. Els clarament no partidaris de la independència (Ciutadans, PSC i PP) han sumat 1.605.563
vots, un 39,37%. I ens queda una borsa que no
es pronuncia clarament per cap opció determinada (Catalunya Sí que es Pot, Unió Democràtica
de Catalunya, PACMA, Recortes Cero – Verds,
Guanyem Catalunya i Pirates de Catalunya) amb
515.023 vots, un 12,63%.
I ara, què? A qui imputem aquesta borsa de vots?
Doncs hi ha qui se la fa seva i la compta a major
benefici del seu balanç (48% – 52%). O bé la distribuïm proporcionalment al percentatge obtingut?
(55% – 45%) O bé la deixem fora del recompte?
(48% – 39,37%). Serien igualment injustes les tres
opcions perquè darrere de cada vot hi ha una sensibilitat diferent, inherent a la persona que diposita
la papereta a l’urna.
I ara, què? La legitimitat la donen els vots o els
escons? La llei electoral és la que és i el repartiment d’escons legitima les majories parlamentaries
malgrat no costar el mateix, en nombre de vots, un
escó a Tarragona que un a Barcelona, a Lleida o
a Girona.
I ara, què? Ha de governar el partit més votat? O bé
en situacions excepcionals, com ja hem sentit, això
no val i es poden construir majories alternatives?
Qui justificarà aquesta excepcionalitat, i quan?
Per què no es pot preguntar a la ciutadania directament? Una pregunta concreta i una resposta directa: Sí o No. I sortim de dubtes!
Al nostre municipi els resultats del 27 de setembre
van ser els següents:
Cens: 1.246

Participació: 82,8%
Vots: 1.032

Junts pel Sí 494

47,9%

Ciutadans 189

18,3%

CUP 125

12,1%

PSC 65

6,3%

PP 53

5,1%

Catalunya Sí que es Pot 26

5,3%

UDC 21

2,0%

PACMA 8

0,8%

Guanyem Catalunya 4

0,4%

Recortes Cero-Verds 1

0,1%

Vots Blancs 5

0,5%

Vots Nuls 12

1,2%

Que cadascú faci la lectura o la interpretació que
més el satisfaci. Però que la convivència, el respecte, la llibertat d’opinió i el pluralisme, al nostre
municipi, no es vegi alterat el més mínim. Al municipi de la Secuita tothom és benvingut i entre tots
el farem millor.
Eudald Roca.
Alcalde.
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Troben restes d’una fortificació
romana del segle II aC. a la Secuita
Fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de la Secuita, el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica (ICAC), s’han trobat restes d’una fortificació d’època romana del
segle II aC., a la Costa de la Serra, propera a la població de l’Argilaga.
El lloc de l’excavació va ser localitzat i documentat en 2004 per en Marc
Dalmau, arqueòleg de l’Argilaga, que també ha participat activament en
els treballs d’excavació.

«Es tracta d’una troballa molt rellevant per la seva singularitat, doncs no
es tracta d’una torre aïllada, es tracta d’una construcció militar molt més
potent, possiblement d’una fortificació. “ La presència de fortificacions
romanes en aquesta cronologia és coneguda en altres zones de Catalunya, però aquesta és la primera que es documenta al Camp de Tarragona.
Per les restes visibles havia de tenir unes dimensions considerables»,
apunta l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

La troballa és el resultat de dues setmanes d’excavacions. Els murs de la
fortificació, construïts amb carreus, presenten un bon estat de conservació. La part més alta conservada arriba fins als dos metres.

Aquesta era la primera vegada que s’excavava al jaciment de la Costa de la
Serra. Les troballes aportaran informació crucial per conèixer millor la progressiva romanització del Camp de Tarragona i la relació entre ibers i romans.

Tanmateix, el grup d’arqueòlegs ha pogut documentar la presència de
fragments d’Opus igninum amb decoració pictòrica, així com altres murs
possiblement anteriors a la fortificació romana i que serien d’un poblat
ibèric.

El conveni amb l’Ajuntament de la Secuita preveu un total de tres temporades d’excavació i esperem que els nous treballs, a realitzar les properes
temporades, ampliïn informació sobre aquesta important troballa al Camp
de Tarragona.
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La verema
mer brot va aparèixer a les comarques del Camp
de Tarragona el 26 de Març de 1890, precisament
a Salomó, just 27 anys després del seu origen a
la zona de Bordeus, a França. Aquest fet provocà una modificació a les condicions de treball del
camp, ja que els propietaris canviaren els contractes de rabassa morta amb els rabassaires per uns
nous contractes de parceria. Això significava una
revisió de la collita a satisfer pel parcer i la durada
del seu contracte. Com a conseqüència, s’estableix
un model de plantació amb peus americans bords
i l’empelt d’aquests, immunes a la fil·loxera i també
tècniques noves que tendien a donar més espai als
ceps i, per tant, un augment de la productivitat.

Cap a finals del mes d’agost s’inicia una de les activitats més importants als nostres pobles, la verema. En el passat significà la principal activitat econòmica, de la que depenien directa o indirectament
quasi la totalitat dels habitants del municipi. És per
això que entorn a la verema es marcava el calendari de la vida als pobles i fins hi tot es celebrava,
i es celebra, l’esdeveniment si la collita era bona
o bé es lamentava si la climatologia o les plagues
afectaven la producció. En alguns goixos cantats
en honor dels patrons dels nostres pobles podeu
trobar referències a les plegaries de protecció dels
fruits de la terra.
Encara avui dia, per la seva importància, el sector
agrícola continua sent el principal agent econòmic
del municipi. És el que més ocupació genera i ha
anat adaptant-se a la modernització del mateix
sector i dels temps, tant amb les tècniques de producció com amb els sistemes d’elaboració.

El conreu agrícola més destacat al terme municipal
és la vinya, que ocupa més de la meitat de la superfície conreada, i que donà origen a la creació dels
dos cellers cooperatius existents al municipi, el de
la Secuita que avui dia està unit a la Cooperativa
de Vila-rodona i el de l’Argilaga. El cereal, l’avellana, la garrofa i l’oli són els productes agrícoles que,
per aquest ordre, segueixen el vi en importància.
Les cooperatives elaboren exclusivament el raïm de
les vinyes dels seus socis. Són vinyes catalogades
totes elles dins denominacions d’origen (DO Catalunya, DO Tarragona i DO Cava), que donen prestigi i
avalen la qualitat dels vins i caves obtinguts.
Predomina la producció de vins blancs, procedents
de les varietats Macabeu, Parellada i Chardonnay,
tot i que en els darrers anys hi ha hagut un important augment de les varietats negres, com Ull de
Llebre, Cabernet Sauvignon i Merlot.
En les varietats blanques, aquesta conjugació entre clima i sòl permet l’obtenció d’uns raïms que,
una vegada elaborats en les modernes instal·lacions del celler, produeixen uns vins blancs de graduació moderada, aromàtics i afruitats. El clima
mediterrani suau de la zona, permet una maduració molt sana dels raïms i una coloració molt bona
en els raïms negres que propicia l’obtenció d’uns
vins estructurats, equilibrats i complexes al tast.
El conreu de la vinya al municipi es remunta a més
de dos mil anys, i el seu moment més compromès
va esdevenir amb l’aparició de la fil·loxera. Aquest
insecte, que ataca les arrels dels ceps fins a matar-los, va portar una època molt dura i de resultat
demogràfic, social i polític determinant. El seu pri-

Tot això provocà la sagnia econòmica i l’exili de
moltes famílies; petits propietaris, parcers i rabassaires, van entrar al camp, en un temps de lluites i
conflictes com a conseqüència de la concentració
de la terra en poques mans i la necessitat dels rabassaires d’organitzar-se. D’aquesta manera també va ser com van néixer les primeres iniciatives
cooperativistes pels voltants del anys 20 del segle
passat. En alguns indrets es van plantar, com a
moltes zones del Camp de Tarragona, avellaners.
Malgrat tot, la vinya continuà sent majoritària a la
zona i s’ha continuat amb el seu cultiu i avui, ja entrat el segle XXI, podem comprovar que la verema
segueix marcant l’agenda econòmica.
El raïm es cull dels ceps manualment o amb màquines de veremar, cada dia més esteses. Una
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vegada el raïm és al celler, segons la varietat i el
producte que es vulgui obtenir, es pot produir amb
la tècnica de vinificació en blanc o en negre. La
vinificació en blanc, o verge, es caracteritza per la
ràpida separació del most de les parts sòlides de la
verema: rapa, llavors, pells, etc.
Per tal d’evitar una excessiva maceració s’utilitza maquinària adequada: corrons, premses, i es
fa servir com a primera qualitat el 60% del most
escorregut. Aquest serà tractat per separar el suc
de les parts sòlides, mitjançant tècniques físiques
com un filtre de buit, per flotació o per decantació
natural. Un cop el most és net, es posa en tines on
s’inicia la fermentació a una temperatura controlada que no sobrepassi els 20ºC. Per aquest sistema
s’aconsegueixen els vins blancs i també es poden
obtenir els rosats.
En el sistema de vinificació en negre, les pells i el
raïm s’aixafen i en resulta una pasta que és bombejada. Seguidament es col·loca en els dipòsits
de fermentació, on les pells i el most (la pasta), en
maceració, donen el contingut de tanins desitjat. A
continuació és separat el most-vi de les parts sòlides
i és portat a altres dipòsits per acabar la fermentació; aquest procés es coneix com “sagnar les tines”.
D’aquesta manera s’aconsegueix el vi negre. Finalment, amb la separació ràpida del most-vi s’elabora
el vi rosat. Una altra manera d’obtenir rosats és vinificar, en negre, una verema de raïms blancs i negres
barrejada.
Si esteu interessats en fer un tastet dels vins de les
nostres contrades, a les Cooperatives i Agro-botigues de l’Argilaga i de la Secuita podreu adquirir
aquets vins de taula que, de ben segur, us satisfaran.

Festa de la verema
El 10 de setembre l’Associació de Joves de La
Secuita organitzà la festa de la verema. Amb motiu d’aquesta celebració es va escollir l’Hereu i les
Pubilles, els Cavallers i la Donzella. Aquest any va
ser escollit com a Hereu en Josep Català, Pubilles
na Paula Domingo i Abril Solé, Cavallers en Bruno
Abajo i Nil Olivar i Donzella na Clara Domingo.
També el concurs dels millors raïms van ser per:
Lourdes Clotes en les varietats de raïm Macabeu i
Moscatell i per Nil Olivar en la varietat de raïm de
taula.
A la nit l’Associació de Joves de La Secuita preparà un sopar de botifarrada per 220 persones, que
a causa de l’amenaça de pluja se celebrà al poliesportiu cobert de l’escola Guillem de Claramunt.
Per finalitzar amenitzà la vetllada el grup musical
“Exits” i Discoteca pels més noctàmbuls.

Quatre
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El Pla de Millora Urbana
de la urbanització
Els Diumenges, aprovat
La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona, en la sessió de 16 de juliol de 2015,
ha acordat aprovar definitivament el Pla de millora
urbana del Sector SUE 3 carretera del Pont, urbanització Els Diumenges, de La Secuita, promogut
per l’Associació de Propietaris Urbanització Els
Diumenges i redactat per Balcells Arquitectes SL,
tot incorporant d’ofici una prescripció en relació al
nombre màxim d’habitatges.
Per tal que el pla es publiqui al DOGC i, en conseqüència, sigui efectiu, els promotors han de constituir una garantia corresponent al 12% del valor de
les obres d’urbanització. Els darrers passos a seguir abans d’iniciar les obres d’urbanització són la
redacció i aprovació dels projectes d’urbanització i
reparcel·lació.

El municipi de la
Secuita forma part
de la Taula de Qualitat
de l’Aire al Camp
de Tarragona
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Subvencions per a obres d’arranjament
a l’interior dels habitatges per a les persones grans.

La Generalitat de Catalunya ha publicat la resolució TES/1558/2015, per la qual es convoquen subvencions
per obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, per l’any 2015, i se n’aproven
les bases reguladores.
Són subvencions destinades a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a persones grans. Les
obres han d’anar destinades al manteniment de les condicions d’habitabilitat, a l’adequació de la normativa
vigent de les instal·lacions o a l’adaptació interior per a la millora de l’accessibilitat, amb un import màxim
per actuació de 2.500 €.

A qui va dirigit?

A persones de 65 anys o més, que visquin a l’habitatge objecte de l’arranjament,
sempre que sigui el seu domicili habitual i permanent.

Termini

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 21 de novembre de 2015.

Informació i presentació de la documentació

Oficina Local d’Habitatge del Tarragonès.
Carrer de les Coques, 3 – Tarragona.
Telèfon: 977 244 500.
Correu electrònic: habitatge@tarragones.cat.
També l’Àrea bàsica de serveis socials disposa de la informació.
Les bases i els models de sol·licitud els podeu trobar al següent enllaç:
http://tarragones.cat/urbanisme/arranjament-habitatges-persones-grans-2015
Més informació a la web de la Generalitat de Catalunya:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_arranjament_interior?

El dia 15 de juliol es va constituir la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona per controlar i
prevenir la pol·lució atmosfèrica, en un acte presidit
pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila,
en què han participat unes seixanta persones.
La Taula la formen diferents agents socials del territori: representants de 15 ajuntaments, representants dels departaments de Salut, Ensenyament,
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya, Governació,
Universitat Rovira i Virgili, Unió de Pagesos, sindicats, entitats ecologistes i diverses organitzacions
i associacions veïnals. Per part de l’Ajuntament de
la Secuita assistiren l’Alcalde, Sr. Eudald Roca i el
Regidor de Mediambient Sr. Josep Mª Mañé.

L’objectiu és garantir, per primera vegada, un programa estable de vigilància atmosfèrica de contaminants no regulats per la normativa ambiental.

els últims deu anys”, fins i tot substàncies potencialment cancerígenes com el benzè i el butandiè,
ha assenyalat Vila.

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat, el
conseller Santi Vila ha valorat molt positivament la
constitució de la taula, i ha manifestat que l’aprovació de l’impost sobre les emissions de les indústries
“dóna viabilitat i recursos per fer possible no només el manteniment de la xarxa actual de control
i de prevenció, sinó també la seva ampliació”. Tot
plegat per “garantir que el que és una raonable i
correcta qualitat de l’aire al Camp de Tarragona es
mantingui per molts anys”, ha exposat.

S’assumeix així una de les demandes de la plataforma Cel Net, que va impulsar un estudi independent de la qualitat de l’aire al polígon nord subratllant, precisament, tots aquests components que la
llei catalana no obliga a controlar.

La Taula es crea per respondre a la peculiaritat del
Camp de Tarragona, on coexisteixen els dos polígons petroquímics més importants del sud d’Europa i conviuen amb el sector turístic i residencial.
La Generalitat aplicarà, de manera immediata, noves mesures d’actuació per augmentar la transparència, el control i la qualitat de l’aire.
A final de 2017, la Xarxa de Vigilància i Previsió
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) arribarà
a mesurar 90 contaminants de la família dels compostos orgànics volàtils (COV) i 18 hidrocarburs
aromàtics policíclics (PAH). De fet, ja ha posat en
marxa el mesurament del contaminant butandiè
a Constantí i Perafort i, a curt termini, ho farà el
Morell, municipis a l’entorn del polígon petroquímic
nord i de la refineria de Repsol.
En aquest sentit, les xifres exposades a l’acte de
constitució de la Taula revelen que “s’han reduït en

Una altra de les novetats que s’incorporaran serà
un seguiment més exhaustiu dels episodis de pudors, un dels aspectes que provoquen més queixes veïnals a l’entorn dels polígons petroquímics.
El protocol ja establert sobre aquest tema al Camp
de Tarragona incorporarà ara el model de retrotrajectòries per resseguir-ne l’origen.
La Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any,
i treballarà per intercanviar informació en matèria
de qualitat de l’aire i emissions contaminants de
manera transparent.
Valorem positivament que el municipi de la Secuita
estigui representat per varies raons: la primera, es
la preocupació del consistori i de molts veïns per la
qualitat de l’aire que respirem donada la proximitat
del municipi amb el polígon nord, la segona, es el
poder tenir de primera ma els valors i paràmetres
que ens garanteixin aquesta qualitat, i per finalitzar
el fet de poder incidir en decisions ambientals que
ens afecten a tots, tinguem o no polígon químic al
nostre territori.
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Escola de residus
gestió

Millorem la imatge
dels nostres pobles,
gestionem adequadament
els residus!

residus urbans i fins i tot un perill per als que fent
les coses bé –la majoria-, poden tallar-se o caure
per culpa dels trastos que una minoria deixa abandonats sense cap mena de consideració.

De vegades, cada cop amb més freqüència, trobem als voltants dels contenidors de recollida de
residus un gran nombre de trastos (matalassos,
mobles vells, vidres trencats, electrodomèstic, caixes de cartró i de plàstic...) abandonats al carrer.
Una imatge gens agradable, més propera a la d’altres latituds que a la del nostre municipi. Un acte
greu d’incivisme, de molèstia als veïns i veïnes que
viuen propers als punts de recollida selectiva de

Una actitud incívica que també té un cost important
per a l’Ajuntament, un cost que ens repercuteix a
tots. Actualment es destinen dues persones de la
brigada municipal durant tres hores diàries, tres
dies per setmana, a més de mitjans mecànics, a
fer la neteja d’aquets punts i cada dia es retira un
camió sencer de diversos residus. Els operaris municipals han d’ajornar altres tasques més urgents
per dedicar-se al manteniment de la neteja pública.
Aquesta situació, que ja hem recordat altres vegades en aquesta publicació i amb campanyes d’informació, es fa insostenible i mereix ser abordada
de forma contundent amb urgència. El municipi
disposa actualment de mitjans suficients a l’abast
dels ciutadans per fer una recollida eficient dels

Què podem portar a la deixalleria?
A la deixalleria es recullen aquells residus municipals per als quals no hi ha un contenidor específic
als nostres carrers. La seva recollida es gratuïta
per als usuaris (l’Ajuntament n’assumeix el seu
cost), però cal recollir-los separadament, perquè:
- Estan fets de materials valuosos, que han estat
extrets del nostre entorn, i que podem aprofitar.
- Es tracta de residus que, si no es recullen adequadament i arriben al medi, poden contaminar
les aigües i el sòl.
- També s’hi poden portar residus que disposen de
contenidor al carrer, però que s’han generat en
grans quantitats.
Residus especials: Pintures, coles, vernissos,
dissolvents, productes tòxics de neteja, pesticides,
envasos de fitosanitaris, cosmètics caducats, reactius de laboratori, olis minerals usats i filtres d’oli,
bateries de cotxe, esprais aerosols amb contingut,
envasos de pressió (bombones, extintors, etc.),
bombetes de baix consum i fluorescents, piles i
bateries, radiografies i termòmetres, pneumàtics,
electrodomèstics amb CFC (neveres i aparells d’aire condicionat).
Residus municipals voluminosos: Mobles vells,
matalassos, electrodomèstics que no contenen
substancies perilloses, ferralla electrònica (ordina-

dors, petits electrodomèstics, joguines i aparells
electrònics, cables, carregadors, etc.), fustes, restes de poda i jardineria, runes i restes de la construcció d’obres menors, palets.
Residus municipals ordinaris: Paper i cartró en
grans quantitats, envasos de vidre, vidre pla, ampolles de cava senceres, envasos lleugers, plàstics
(caixes de fruita, cadires, taules de jardí, fleixos,
polipropilè, film, etc.), CD, disquets, DVD, ferralla,
metalls, roba, sabates, olis vegetals usats.
Materials no acceptats: Materials barrejats, residus orgànics que no siguin restes de poda o jardineria, materials explosius, residus radioactius,
residus sanitaris,fibrociment, residus industrials en
grans quantitats o provinents del procés productiu
(han de ser gestionats a través de gestors privats
autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya).

residus urbans: contenidors de poda per a particulars, d’olis vegetals, de roba vella, de matèria orgànica per a grans productors (botigues i restaurants),
de cartró i paper, de vidre, d’envasos i de resta de
residu domèstic. També de recollida d’andròmines
directament a domicili un dia al mes (primer dimarts
de cada mes), de deixalleria mòbil (tercer diumenge
de cada mes) i de deixalleria supramunicipal, sense
cost per als usuaris del municipi.
Entre tots hem de millorar la imatge dels nostres pobles amb responsabilitat i la gran majoria de veïns i
veïnes així ho fan. I és per respecte als que ho fan
bé i compleixen amb l’Ordenança reguladora del bon
ús de la via pública, publicada el 10 de desembre
de 2004, que des de l’Ajuntament s’inicia una nova
campanya d’informació, mitjançant aquesta publicació. I si és el cas, també de sanció, per a aquells infractors que malmeten la imatge del municipi, la seguretat i la salut dels altres, amb multes de 300,51 €.

Servei de deixalleria mòbil
El tercer diumenge de cada mes. Al costat
de la Parada de l’autobús de l’aparcament
de la Zona Esportiva.
De 9 h a 13 h i de 15 h a 18 h.
Sense cost per als usuaris.
Servei de recollida de voluminosos
a domicili
Si els has de llençar, te’ls passem a recollir
el primer dimarts de cada mes!
Truca a l’Ajuntament!
Telèfon 977 61 14 54 (en horari d’atenció
al públic).
Municipis adscrits:
La Secuita, el Catllar, Renau,
Perafort i els Pallaresos.

Deixalleria del Catllar.

Ctra. T-203 s/n.
(Entre la Secuita i el Catllar)
Telèfon 626 032 456
Dimarts, dijous o divendres:
de 9 h a 13 h i de 15 h a 18 h.
Dissabte:
de 10 h a 13 h i de 15 a 18 h.
Diumenge:
de 10 h a 13 h.
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ORDENANÇA REGULADORA DEL BON ÚS DE LA VIA PÚBLICA.
(Publicada al BOP, de data 10/12/2004)
TÍTOL QUART. NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
Article 31
És obligat respectar la via pública tant pel que fa a
la seva neteja com a l’estat i conservació dels seus
elements integrants. S’inclou dins de la via pública:
les avingudes, passeigs, carrers, places, voreres,
jardins, parcs i qualsevol altre bé d’ús municipal
destinat a l’ús comú general, especial o privatiu.
Article 32
Si com a conseqüència de l’execució d’obres s’embruta la via pública, el contractista serà responsable de la seva neteja i la deixarà en les mateixes
condicions en què es trobava abans del seu inici.
Article 33
Totes les persones que realitzin qualsevol activitat
que pugui embrutar la via pública, qualsevol que sigui el lloc en què es desenvolupen i sense perjudici
de les llicències o autoritzacions que en cada cas
siguin procedents, adoptaran les mesures adients
per a evitar l’embrutiment, així com les de restituir
la via pública afectada al seu estat inicial, previ a
l’inici de l’activitat immediatament després de finalitzada aquesta.
Article 34
Queda especialment prohibit abocar en tot el terme
municipal qualsevol tipus de producte químic que
sigui perillós per a la salut de les persones (productes fitosanitaris, de neteja barrejats amb aigua
o no, hidrocarburs, etc.).
Article 35
Els organitzadors d’un acte públic en el carrer o en
el domini públic municipal seran els responsables
de la brutícia que aquest acte generi.
Als efectes de la neteja del poble, els organitzadors
resten obligats a informar a l’Ajuntament sobre el
lloc, recorregut i horari de l’acte públic que se celebrarà. L’Ajuntament els podrà exigir la constitució
d’una fiança per l’import dels serveis subsidiaris de
neteja que previsiblement pogués derivar-se de la
celebració de l’acte.
Article 36
Està prohibit instal·lar o repartir, fora dels espais
assignats: rètols, pancartes, anuncis, fulletons,
adhesius o similars, a la via pública o al mobiliari
urbà sense la preceptiva autorització municipal. En
cas d’incompliment, l’empresa o persona anunciant serà responsable de la seva retirada i neteja
de la via pública. En cas contrari es procedirà a
actuar subsidiàriament per l’Ajuntament i a càrrec
de l’anunciant sens perjudici de la sanció corresponent. S’exclouen de la prohibició anterior els rètols
que es col·loquin als espais que l’Ajuntament ha
destinat per penjar-n’hi.
Article 37
Es prohibeix realitzar pintades en façanes o qualsevol bé de domini públic. Aniran a càrrec de la
persona responsable de les esmentades pintades
les despeses per a la seva eliminació, amb independència de la sanció corresponent. S’exclouen
les que autoritzi l’Ajuntament.

Article 38
1. S’entén per residus municipals els residus domèstics, també els residus de comerços, oficines i
serveis, i d’altres residus que, per la seva naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus
domèstics.
2. En els casos d’activitats industrials, s’entén com
residus assimilables a domèstics els procedents de
l’activitat d’oficina, de la neteja general dels locals i
del menjador de l’empresa.
Article 39
L’Ajuntament establirà diverses formes de recollida
d’aquests residus municipals: recollida domiciliària
(mitjançant contenidors municipals o sense ells segons zones), recollides selectives (vidre, piles...) o
recollides sectorials (mobles i trastos vells).
Article 40
En cap cas no seran recollits pels serveis municipals aquells residus que no es puguin incloure dins
dels tipus de residus exposats a l’art. 44, dels quals
continuaran sent propietaris i responsables davant
la legislació vigent els seus productors.
Article 41
1. En la recollida domiciliària mitjançant contenidors, els usuaris han de complir la normativa específica que sobre la utilització dels contenidors
aprovi l’Ajuntament.
2. Els residus voluminosos inerts municipals que
no tinguin un sistema de recollida diferenciat hauran de ser reduïts, al mínim volum possible, formant farcells compactes i col·locats dins o fora dels
contenidors, dins de l’horari establert, evitant al
màxim l’impacte visual i impedint que s’obstaculitzi
el pas per la via pública.
Article 42
Es prohibeix canviar de lloc o fer un ús indegut dels
contenidors o mobiliari urbà.
Article 43
Queda prohibit obstaculitzar de qualsevol forma la
càrrega i el buidatge dels contenidors.
Article 44
Als restaurants i indústries que, per raons higièniques, sanitàries així ho aconsellin se’ls podrà imposar la utilització de contenidors de la seva propietat. El manteniment de neteja i conservació anirà
al seu càrrec.
Article 45
1. Es prohibeix dipositar dins dels contenidors específics per a la recollida selectiva dels diferents
materials susceptibles de valoritzar, residus de
qualsevol altre material.
2. També es prohibeix la recollida, per part de terceres persones no autoritzades per l’Ajuntament,
dels materials dipositats en aquests contenidors.
Article 46
1. Es prohibeix llençar o abandonar a la via pública
mobles, electrodomèstics, estris i trastos vells.
2. Els particulars que desitgin desprendre’s
d’aquests objectes, ho concertaran amb el servei
específic de l’Ajuntament.

Article 47
1. Es prohibeix llençar o abandonar a la via pública,
o en els contenidors municipals, runes i terres procedents de qualsevol tipus d’obra.
2. Les runes i terres de qualsevol obra han de ser
gestionades a càrrec del seu propietari i segons la
legislació vigent.
Article 48
L’horari per dipositar els residus a la via pública o
als contenidors municipals serà el següent:
a) Al nucli urbà, les urbanitzacions i les zones residencials: a partir de les 19 hores i fins al moment
de la prestació del servei.
b) A les activitats comercials o industrials que tanquin amb anterioritat als horaris indicats: com a
màxim, una hora abans de tancar.
Article 49
El servei de neteja de la via pública es prestarà per
l’Ajuntament, sens perjudici de les obligacions imposades als ciutadans/es.
Article 70
Infraccions i sancions del Títol IV
1. Constituiran infraccions administratives d’aquesta ordenança pel que respecta al seu Títol IV (articles 31 al 50), les següents:
a) Llençar escombraries, runes, mobles i altres objectes als marges dels rius o als solars.
b) No mantenir els solars, terrenys de titularitat privada o els edificis en construcció lliures d’escombraries, runes, mobles males herbes, i en general
no mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i d’ornament públic.
c) Incomplir les obligacions de neteja de voreres o
de retirada de la via pública de deixalles produïdes
per la seva activitat.
d) Realitzar activitats no permeses en la via pública
o sense la corresponent autorització municipal.
e) Espolsar catifes, roba i d’altres objectes causant
danys o molèsties innecessàries.
f) Regar les plantes de manera inadequada o fora
de l’horari establert.
g) Col·locar testos o gerros de manera que ofereixin perill de caure.
h) Qualsevol altra vulneració dels articles 31 al 50
d’aquesta ordenança.
2. La sanció que es podrà imposar per la comissió
de les infraccions de l’apartat anterior, consistirà en
una multa fins a un import de 300,51 euros, llevat
que la legislació de règim local o la sectorial en permetin de més elevades.
Article 71
Vigència
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la
publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona i continuarà vigent fins
que s’acordi la seva modificació o derogació.

Punt Jove
S’obre la convocatòria del
programa “Fem Ocupació
per a Joves”, per al col·lectiu
de persones joves de la
Garantia Juvenil per a l’any 2015
i la convocatòria anticipada
per al 2016.
Aquest programa desenvoluparà les seves actuacions per a dos col·lectius de persones joves
destinatàries, -Persones joves de 18 a 24 anys,
col·lectiu corresponent a la Iniciativa de la Garantia Juvenil. -Persones joves de 25 a 29 anys.

sar d’alguna d’aquestes titulacions, disposen de
la corresponent equivalència a efectes laborals
o acadèmics. No podran ser destinatàries del
programa les persones joves amb una titulació
superior a les esmentades ni tampoc aquelles
que estiguin cursant cap tipus de formació reglada en el moment d’entrar com a participants
del programa. Les persones joves destinatàries
d’aquest programa són persones joves que, majoritàriament, tenen adquirides les competències bàsiques, però que presenten mancances
formatives i necessiten d’un acompanyament i
una formació especialitzada en el seu procés de
retorn al mercat de treball.

1.2 Cadascuna de les persones joves que participin en aquest programa rebrà les següents
actuacions ocupacionals: - Experiència professional mitjançant contracte laboral. - Formació
vinculada al contracte de treball. - Orientació i
acompanyament en el procés de contractació i
formació.

Persones destinatàries
1

Poden ser destinatàries del programa les persones joves de 18 a 29 anys en situació d’atur
que disposen del títol d’Ensenyament Secundari
Obligatori, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu
de Grau Mig. També podran ser beneficiàries
aquelles persones joves que malgrat no dispo-

tòria
Nova convoca nerals
de Beques Ge
Nova convocatòria de Beques Generals per a
estudiants de nivells post-obligatoris per al
curs 2015-2016, del “Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte”.
El passat 7 d’agost del 2015, la “Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades” va convocar beques de caràcter general per al curs 2015-2016, per a estudiants que
cursin estudis universitaris i no universitaris amb
validesa a tot l’estat espanyol.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza:
El 30 de setembre del 2015 per als nivells no universitaris (Batxillerat, Formació Professional de
Grau mig i superior, Ensenyaments artístics, Ensenyaments esportius, Estudis Militars i Estudis religiosos, Curs d’accés i cursos de preparació per
a les proves d’accés a la Formació Professional i
Cicles Formatius
El 15 d’ octubre del 2015 per als universitaris.
Aquesta convocatòria de beques constitueix un
dels instruments que contribueixen de forma més

2 Aquestes persones joves hauran d’estar inscri-

3

tes a l’oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants
d’ocupació no ocupades i hauran de complir tots
els requisits legals per poder formalitzar un contracte en el moment de la seva signatura.
Les persones joves que participin en el programa han d’inscriure’s en el Registre d’Informació

eficaç a fer possible el principi d’igualtat d’oportunitats; i també, millora l’eficiència educativa donat
que permet aprofitar les potencialitats de molts joves que pertanyen a famílies de baixes rendes.
Tipus d’ajuts:
Quanties fixes per a tots els sol·licitants que reuneixin els requisits:
Beca de matrícula: Inclou l’import dels crèdits dels
quals l’alumne es matriculi per primera vegada.
L’import serà el preu públic oficial d’acord amb el
que estableix la convocatòria de beques.
Quantia fixa associada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar: 1.500 euros
Quantia fixa associada a la renda de l’estudiant:
1.500 euros
Beca bàsica (per a no universitaris)
Quantia variable i diferent per als diferents sol·licitants que reuneixin els requisits. El seu import resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar i
es determinarà mitjançant l’aplicació d’una fórmula
de repartiment.
Requisits per sol·licitar la beca:
Ser de nacionalitat espanyola o posseir la naciona-

de la Garantia Juvenil i, per tant, hauran de complir els requisits previstos a la Llei 18/2014, de 15
d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i l’eficàcia.

Us comuniquem

que s’ha publicat al DOGC
l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions per a la realització del Programa
“Fem Ocupació per a Joves”, i s’obre la convocatòria per al col·lectiu de persones joves de la
Garantia Juvenil per a l’any 2015 i la convocatòria
anticipada per al 2016.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/
PDF/6939/1440599.pdf

Esta disponible en la web del SOC tota la informació corresponent a aquesta convocatòria.
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/convocatories/ajuts_subv/2015/Fem_Ocupacio_Joves_2015.
html
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litat d’un Estat membre de la Unió Europea
No posseir en el moment de sol·licitar la beca un
títol de nivell igual o superior al dels estudis per als
quals demanes la beca.
Reunir la resta de requisits acadèmics i econòmics
que especifica la convocatòria.
BEQUES PER A NO UNIVERSITARI
Convocatòria de beques de caràcter general per a
alumnes de nivells post-obligatoris no universitaris,
curs 2015 - 2016
(BOE de 6 d’ agost de 2015)
Per a més informació consulteu:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2015/estudios-no-universitarios.htm
BEQUES PER A UNIVERSITARIS
Convocatòria de beques de caràcter general per
a alumnes de nivells post-obligatoris universitaris,
curs 2015 - 2016
(BOE de 6 d’agosto de 2015)
Per a més informació consulteu:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2015/estudios-universitarios.html
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estiu 2015

Sunny Summer,
estiu 2015

Aquest estiu s’ha dut a terme la quarta edició del
casal d’estiu de la Secuita, el Sunny Summer, a les
instal.lacions del col·legi Guillem de Claramunt. El
Sunny Summer és un casal de lleure en anglès, per
als infants des dels 3 fins als 12 anys. Està gestionat per l’Ajuntament de la Secuita amb la col·laboració de l’AMPA del col·legi.
Al casal s’han inscrit quasi una quarantena d’infants i els pares podien escollir entre les 3 quinzenes de l’estiu, fer-ne dues o bé les tres. Ha comptat
amb el treball de 3 monitors, l’Òscar, la Marina i el
Nil i d’una monitora en pràctiques, la Natàlia. I amb
la coordinació de la Vanesa.
El centre d’interès del Sunny Summer d’aquest
estiu ha girat entorn d’un monstre d’emocions, en
Woody, que viatjava arreu del món, gaudint i sentint-les totes elles. Els monitors han dedicat temps i
esforços a planificar les activitats de manera que no
solament fossin un recull de jocs, tallers, etc., sinó
que més enllà d’això, oferissin un ventall educatiu
integral que tenia com a objectiu gaudir del temps
de lleure, tot deixant volar la imaginació, descobrint
les capacitats creatives i fomentant valors solidaris
entre els i les participants. La programació de les
activitats esportives, lúdiques, creatives, manualitats, etc...s’ha realitzat setmanalment i en funció de
les demandes dels infants amb objectius pedagògics i formatius, és a dir, que els nens i nenes gaudissin del seu temps de lleure d’una manera activa i
divertida i aprenguessin i experimentessin amb activitats que normalment queden fora de les aules.
Els infants, cada quinzena, eren dividits en grups
per edat, per tal de poder treballar més acuradament. Diàriament han anat a la piscina al matí, per
tal de gaudir d’una estona lúdica dins l’aigua i, alhora, refrescar-se, en aquests dies tan calorosos
que ha fet.
També han sortit, com en l’anterior edició, en els
vídeos d’estiu de TV3. A més, hem tingut la col·
laboració d’un pare que ens va fer una classe de
biologia, on ens va explicar l’origen de les espècies i ens han fet un taller de reciclatge mitjançant
l’Ajuntament, el Consell Comarcal del Tarragonès i
l’empresa FCC Serveis Ciutadans.
S’ha de destacar la creativitat mostrada per part
dels nens i nenes a l’hora de realitzar les activitats
de manualitats que hem desenvolupat al llarg de
tot l’estiu. S’ha vist un ampli ventall d’artistes que
ens han deixat bocabadats! D’altra banda, s’han
realitzat activitats de molts tipus, amb les que els
infants, de totes les edats, han xalat molt. Tot això,
combinant nens i nenes d’edats diferents, de tal

manera que ha imperat dia rere dia el bon rotllo i
l’aprenentatge a partir de dinàmiques interactives
de la llengua anglesa.
L’activitat que ha destacat per damunt la resta han
estat les gimcanes (tant les que combinaven proves, caceres del tresor i activitats diverses, com les
d’aigua). I el més important de tot plegat ha estat la
predisposició de nenes i nens a l’hora de realitzar
els grups, combinant les explicacions dels grans
cap als petits. D’aquesta manera, tots plegats hem
pogut gaudir, passant-ho genial i aprenent els uns
dels altres.
Un fet remarcable ha estat la participació dels nens
i nenes més grans inscrits en aquest casal. Estem
molt agraïts per tot el vostre suport, la vostra imaginació i la vostra creativitat, i sobretot, hem après
molt amb les vostres coreografies, balls i petits teatres. Per tant, moltíssimes gràcies membres dels
“JURASSIC TEAM, THE SUPER TEAM and THE
MINI GOKU’S TEAM!” Esperem que tots hagueu
gaudit d’allò més durant aquesta última edició del
Sunny Summer 2015!
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Aquest estiu les Festes Majors han omplert
d’activitat els nostres pobles
Com cada any, aquest estiu les Festes Majors han
omplert d’activitat els nostres pobles. Al juliol començaren per les Gunyoles i a l’agost seguiren per
l’Argilaga, la Secuita i Vistabella.
Tothom ha trobat el seu espai; el bon temps ha
acompanyat les activitats programades i tots hem
pogut fruir, i d’una forma molt especial els més petits, en companyia d’amics i veïns, d’uns calendaris força atapeïts d’activitats diverses: esportives,
culturals, religioses, de lleure, gastronòmiques i
musicals....
De ben segur que guardarem un bon record
d’aquestes festes.
Volem agrair a tothom la seva participació, però
d’una forma molt especial aquest agraïment va dirigit a les diferents comissions de festes i als seus
integrants. Gràcies al seu treball desinteressat, a la
seva capacitat d’organització i al seu esforç, han
deixat el llistó ben alt. Per als membres de les comissions organitzadores no hi ha satisfacció més
gran que haver aconseguit que tots i totes, veïns i
visitants, poguéssim participar activament i gaudir
d’unes esplèndides festes majors, i ens ho han demostrat un cop més.
Vagi doncs, per endavant, el reconeixement i la felicitació de tots i totes, veïns i veïnes del municipi!
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Un estiu
amb molta activ
Les Gunyoles
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La Secuita acull les XIX Jornades
Esportives per a persones
amb discapacitat

El dimecres 8 de juliol, la Piscina Municipal de la
Secuita ha estat seu de l’activitat de Jocs Aquàtics de les XIX Jornades Esportives per a persones
amb discapacitat. Organitzades pel Consell Esportiu del Tarragonès, han fet que els 46 usuaris i els
tècnics participants hagin gaudit d’una jornada ben
refrescant i divertida, amb diferents jocs i activitats
lúdiques, tot culminant amb una sessió en grup
d’aquagym.
A la jornada han assistit els centres El Ventall del
Vendrell, Ginesta de Valls, Aprodisca de la Seva
del Camp i Montblanc i d’Onada Tarragona i Torredembarra.
L’Ajuntament de la Secuita ha donat totes les facilitats per a que aquesta jornada s’hagi desenvolupat
òptimament. Cal fer esment també que hem gaudit,
com ja és habitual en aquest programa, de la col·
laboració de voluntaris dels JJM Tarragona 2017.

Cultura
a la fresca
Aquest estiu ha finalitzat el primer cicle de “Cultura
a la fresca”, que s’ha dut a terme a l’aparcament de
l’Ajuntament, cada divendres, del 29 de maig fins
al 17 de juliol, a les 10 del vespre. Hem pogut compartir un espai del poble amb iniciatives culturals
diverses i molt interessants.
De la mà d’Aleix Cortès, director del cicle, hem gaudit, amb un format íntim, de formes d’expressió diferents: poesia, veus que han fet aflorar sentiments
i emocions, ritmes melòdics i distorsions, fruit del
record d’esdeveniments oblidats en la memòria.
En definitiva, d’aire fresc en un entorn cultural que
molts dels assistents han anat descobrint de forma
fidel cada setmana.
Esperem una propera edició per a la primavera i
estiu vinents i així poder consolidar aquesta aposta
cultural, a la qual s’han anat sumant seguidors, divendres rera divendres.
Felicitats Aleix!

Gimnàstica
aquàtica
Durant aquest estiu s’ha dut a terme, per quart any
consecutiu, l’activitat de gimnàstica aquàtica per a
la gent gran, de dilluns a divendres de 10 a 11 hores, a les piscines municipals.
L’assistència a aquesta activitat ha superat àmpliament les anteriors edicions. Ha consistit en la realització d’exercicis de gimnàstica dins de l’aigua,
de manera suau, i destinats a enfortir la musculatura de braços i cames; a la millora de les articulacions òssies i al control del ritme respiratori i cardíac.
A banda de fomentar la salut també es promouen
les relacions de grup i s’afavoreix l’activitat entre
els/les participants.
Tot passejant per la zona esportiva, tothom ha pogut comprovar com els participants d’aquesta activitat s’ho passaven d’allò més bé.
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11 anys d“Anem a caminar”
Cada dimarts de l’estiu, entre el 7 de juliol i el 25
d’agost, s’ha organitzat la 11a edició d“Anem a caminar”. És sorprenent l’èxit d’aquesta activitat en la
que participen més d’un centenar de persones en
cada sortida, apta cadascuna d’elles per a tot tipus
de caminants.
En aquesta edició els participants han pogut recórrer rutes pel nostre terme municipal i pels termes
veïns, visitant llocs com la Presa del Gaià, el Mas
de Puntarró, el Pont del Diable, la Torre del Moro,
la desembocadura del riu Gaià, el Mas de Teret, el
castell del Rourell o les ruïnes romanes de la Costa
de la Serra. I com ja és tradicional en la darrera caminada, desprès del berenar, que aquest any es celebra a l’Argilaga, la tornada és nocturna i la canalla
xala molt, tot il·luminant el camí amb llanternes.
Felicitem i esperonem els organitzadors: en Sisco,
Jordi, Raül, Joan i Joan Carles, a que ens preparin
noves rutes per a l’estiu vinent.

Portants de l’aigua de Sant Magí
Com és tradicional, el 18 d’agost, els portants de
l’aigua de Sant Magí van fer parada obligatòria a
l’Argilaga, per tal de recuperar forces en el seu trajecte des de les fonts de la Brufaganya fins Tarragona.
Malgrat les inclemències d’un temps força plujós, el
poble de l’Argilaga els va acollir festivament i sota
la pluja tothom va sortir a rebre’ls. Des de primera
hora del matí un grup de voluntaris s’afanyà en preparar l’esmorzar per als portants, que en aquesta
edició es va servir a la sala del teatre del casal de
l’Argilaga.
Recuperades les forces, carros, cavalleries i portants van seguir el seu viatge, però aquest any no
van poder passar per la Secuita, atès que la pluja
els va obligar a anar directament fins el seu destí. Esperem que l’any vinent ens tornin a visitar, ja
que per a nosaltres ja és una tradició, i que el bon
temps els acompanyi perquè puguin tornar a recuperar el recorregut complet.

Juliol 2015 · Setembre 2015

diari d’excavació

Diari d’excavació
del jaciment
de la Costa de la Serra.
Juliol 2015. Marc Dalmau
Introducció
Del 6 al 17 de juliol de 2015 s’ha excavat a l’Argilaga, a la zona de la Costa de la Serra. Hi han participat unes 14 persones entre alumnes, estudiants i col·laboradors. En el lloc es va documentar ceràmica republicana i carreus d’època romana que semblen col·locats in situ. La intervenció ha estat
finançada per l’Ajuntament de la Secuita i pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents
El lloc va ser descobert el 2004 però fins al 2010 no es va redactar el primer informe. No es detectaren
estructures in situ ni fragments de tègula però sí una alta concentració de material ibèric i de material
republicà. Cal destacar la presencia de campaniana A i campaniana B. També s’identifica ceràmica
grisa de la costa catalana, comuna ibèrica oxidada (àmfora de boca plana, càlat, coll de cigne) i
comuna romana oxidada. Pel que fa a material amfòric es detectà una àmfora púnicoebussitana (T8.1.2.1) i un elevat nombre d’àmfora grecoitàlica i itàlica (Dr. 1A, Dr. 1B i Dr. 1C), entre el que hi destaca la presència d’un coll complet d’una àmfora Dr.1 sense el llavi. Pel que fa a grans contenidors
d’emmagatzematge es documenta la presència de dolia i pel que fa a material constructiu apareixen
alguns fragments d’opus signinum. Una de les llaurades ha deixat al descobert un carreu associat a
fragments d’opus signinum que podria haver estat in situ.
En aquest assentament un detector de metalls va documentar un sesterci de Faustina II procedent
de Roma, on apareix el bust drapejat amb la llegenda FAUSTINA AUGUSTA i al revers la Fecunditas
dreta sostenint un ceptre amb la mà dreta i un infant amb l’esquerra amb la llegenda FECUNDITAS
datable del 161-175 Dc. No coincideix amb les dates aportades per la ceràmica i podria tractar-se
d’un element residual.
Tot sembla indicar que és un jaciment d’època republicana que s’assenta sobre un jaciment d’època
ibèrica. Les referències tipològiques de la ceràmica d’importació (una vora d’àmfora púnicoebussitana) ens donen una cronologia de l’inici de l’assentament de finals del segle IV fins a un moment
indeterminat de la segona meitat del segle III. La presència d’àmfores grecoitàliques ens marquen
un assentament republicà antic que tindrà continuïtat fins a la segona meitat del I aC. No sobreviu
al canvi d’era.

Campanya 2015
L’excavació ha estat dirigida per tres membres de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).
Es tracta de la punta sud-oest d’una parada on s’hi han plantat garrofers recentment. Aquesta punta
està erma i plena de vegetació autòctona. Abans de començar els treballs, s’hi han documentat tres
carreus que semblen col·locats in situ. Si lliguem aquests carreus amb la bona posició estratègica
del lloc (és possible veure la costa), pensem amb un element de defensa del territori d’època ibèrica
i republicana
Els excavadors i col·laboradors que han participat a l’excavació han estat Joan Canela, Jordi López,
Núria Otero, Marc Dalmau, Laia Rosa, Lluís Alonso, Marc Ocaña, Ferran Ruz, Arnau López, Marcel
Sirisi, Mireia Sabaté, Josep Zaragoza i Josep Companys.
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Primer dia. 06/07/2015
Ens hem trobat tot el grup al jaciment a les 08:00 h del matí. Després de les
presentacions hem tret les eines dels cotxes (aixades, pales, pics, carretons,
paletes, paletins, etc) i ens hem ficat a desbrossar la zona. Durant aquest primer
dia hem tret tota la flora autòctona que cobria l’àrea d’expectativa arqueològica.
Hem tallat romanís, argilagues, mates, llentiscles, esparregueres, etc. El resultat ha estat una pissarra buida on, a mesura que anirem excavant, hi anirem
reescrivint. La part negativa de l’excavació ens l’ha donat la climatologia. Són
els dies amb més calor de tot l’any i hi ha hagut algun cas de mareig. Intentarem
excavar en les hores de menys calor. No ha sortit molt material en superfície
però tot sembla indicar que estem davant d’un assentament ibèric i d’època
romana republicana.
Segon dia. 07/07/2015
Hi ha hagut algunes baixes a causa de la duresa i la calor del dia anterior. Hem
començat a excavar el nivell d’expectativa arqueològica. Hem iniciat el dia a les
07:00 del matí i hem acabat a les 13:00 del migdia, per aprofitar al màxim les
hores de menys sol. Hem resseguit els quatre carreus que havien aparegut,
donant com a resultat la cantonada d’un edifici d’uns tres metres de mur amb
una amplada d’uns 80 cm. Segons els arqueòlegs de l’excavació, es tracta d’un
edifici del que pràcticament no hi han referències en època republicana. Fins
ara només s’havia excavat un castellum defensiu a Puigpelat. Tot això reafirma
la hipòtesi inicial de tractar-se d’un edifici de defensa o de control del territori en
època republicana. És una construcció que queda a una distància similar dels
pobles de l’Argilaga, la Secuita i Vistabella. L’edificació es troba dintre del terme
de la Secuita però en el territori que tradicionalment han controlat els diferents
propietaris de l’Argilaga al límit amb Nulles. L’equip està molt satisfet amb els
resultats que s’estan obtenint.
Tercer dia. 08/07/2015
Avui hem estat treballant l’equip sencer, de nou membres. El cos ja està més
habituat a l’esforç físic i a la calor. Aquest tercer dia ens hem dedicat bàsicament
a delimitar els murs que havien aparegut el dia anterior. També hem localitzat
uns estrats d’enderroc amb material amfòric que hem anat netejant. Podem dir
que el camí que hi ha a un costat va partir en dos un dels murs, el qual es prolonga més enllà del camí. Segons els arqueòlegs podria tractar-se d’un conjunt
defensiu romà format per una muralla i una torre de planta quadrada o quadrangular. Després de dinar hem estat netejant el material que ha anat apareixent
aquests dies.
Quart dia. 09/07/2015
Ens hem centrat en tasques de dibuix i fotografia. Hem tirat tres eixos i realitzat tres seccions i diferents fotografies. Després d’esmorzar s’ha començat a
excavar el nivell d’enderroc de l’habitació principal i de l’exterior. Han aparegut
nombrosos fragments de produccions amfòriques itàliques i púnico-ebussita-

nes. Per la tarda, ens hem dedicat a netejar ceràmica i a treure del jaciment
una peça bastant sencera formada pel coll, la nansa i el llavi d’una àmfora
púnicoebussitana.
Cinquè dia. 10/07/2015
Cada dia que passa més sorpreses ens dóna aquest jaciment. Avui hem començat a rebaixar l’enderroc de l’exterior i l’interior de la torre. Han començat
a aparèixer murs que es lliuren a la torre principal. En l’enderroc exterior han
aparegut fragments d’important mida de paviment hidràulic en forma d’escala i
cantonada. També ha aparegut un fragment d’estuc pintat de color vermell i un
paviment hidràulic amb les marques de l’encofrat de canya. També s’han localitzat fragments d’àmfores itàliques i perfils complets de ceràmica de vernís negre
del tipus A i B. El parament nord de la torre sembla que tindrà unes mides de
fins a 2 metres d’altura. La setmana que ve ens concentrarem a excavar el seu
interior on possiblement ens trobarem amb més sorpreses. Avui hem gaudit de
la col·laboració d’un company que ens ha ajudat a localitzar elements metàl·lics
amb un detector de metalls que ajudaran a datar. Han aparegut dues monedes
(un quadrant i un as), una d’elles de la ciutat de Kesse. A la tarda, neteja de
ceràmica per al seu posterior estudi en laboratori.
Sisè dia. 13/07/2015
El dilluns ha començat amb les energies renovades del cap de setmana. Avui
no hem gaudit de la companyia ni del Ferran Ruz ni de l’Arnau López. Però si
d’en Pep Zaragoza del Catllar i d’en Josep Companys. Ha estat un dia bastant
dur en el qual ens hem dedicat bàsicament a buidar la suposada torre i a excavar l’enderroc exterior d’una de les possibles habitacions. L’interior de la torre
està farcit de pedruscall i pràcticament no en surt material, a excepció de la
presència d’alguna ceràmica campaniana i un gobelet de parets fines. Creiem
que queda aproximadament un metre fins arribar al nivell de pavimentació de
la torre. Volem dedicar el màxim d’esforços a excavar aquest element durant
la campanya d’aquest any. Per aquest motiu hi hem treballat al matí i part de la
tarda. Després de dinar també ens hem dedicat a netejar la ceràmica que ha
anat apareixent. Cal mencionar la presència d’estucats de color roig pompeià,
element que ens mostra un cert grau de luxe i sumptuositat.
Setè dia. 14/07/2015
L’Arnau López i en Ferran Ruz ja han estat baixes definitives. Avui hem acabat
de buidar l’interior de la torre. Hem tret tot l’estrat format per pedruscall, al fons
del qual s’ha detectat un altre estrat de terra compactada que començarem a
excavar demà. Pràcticament no ha aparegut material. Hem excavat al matí i a
la tarda, i a les hores de més sol hem netejat ceràmica. El resultat és una suposada torre de 5m x 3m x 8m. L’exterior de la torre està fet amb carreus similars
als de la muralla de Tarragona i l’interior està reforçat amb pedres de petites i
mitjanes dimensions. La part més alta del mur fa uns 2m d’altura. El camí que
va cap al Mas de Molins parteix en dos la construcció i encara no s’ha trobat

el mur de tancament. Possiblement el tancament del mur o els seus fonaments
es troben a sota del camí. Demà procedirem a excavar el nou estrat de terra de
l’interior de la torre. Demà també tindrem la visita de les autoritats dels pobles
del terme de la Secuita. Molt contents amb els resultats.
Vuitè dia. 15/07/2015
En l’excavació hem seguit baixant els nivells de la torre principal. Avui ens han
ajudat a excavar els companys Marcel Sirisi i la Mireia Sabaté. Després de dinar
hem netejat, siglat i restaurat algunes peces de ceràmica. Per la tarda hi ha
hagut visita oficial de familiars, amics i autoritats municipals del terme. Demà hi
haurà roda de premsa per fer arribar la notícia als mitjans escrits i a la televisió.
Es tracta d’un element de defensa del territori que data de la primera meitat del
segle II aC i que es podria contextualitzar amb la II Guerra Púnica. L’àmfora
amb segell que es pensava púnicoebussitana ha resultat ser brindisina i porta
una cartel·la on es pot llegir CANINI que correspondria segurament a un Caius
Aninius.

Conclusions
Molts mitjans de comunicació s’han fet ressò de la notícia i en pocs
moments la informació ha arribat a molta gent. És un assentament que
sembla que tingui moltes possibilitats. La seva excavació dependrà dels
diferents propietaris i de la correcta gestió que en facin les diferents administracions. Es tracta d’un assentament inèdit i amb bastant potencial.
Serà molt important per conèixer millor el procés de control romà sobre el
territori de Tarraco al segle II aC. Amb el temps es podria convertir en una
joia del municipi.

Reportatge fotogràfic
Un dels arqueòlegs treballant
amb un pic
(Fotografia Marc Dalmau)

Novè dia. 16/07/2015
Avui hem seguit excavant el nivell interior de la torre i els murs que apareixien davant del costat de migdia. Hem rebut la visita dels diferents mitjans de
comunicació que s’han interessat pel tema. El resultat ha estat una notícia a
TV3 Comarques d’uns 30 segons de duració. Per la tarda hem netejat i siglat el
material que ha aparegut durant les excavacions. És una mica decebedor que
hagin mencionat la fortificació dintre del terme de la Secuita quan el seu emplaçament correspon a l’antic terme de l’Argilaga i Montbuí. A la nit, sopar de final
d’excavació amb els companys.

Començant a obrir-nos pas
als primers dies
(Fotografia Arnau López)

L’equip treballant amb pales i pics
(Fotografia Marc Dalmau)

Desè dia. 17/07/2015
Avui ha estat el dia de tot el sarau mediàtic. Visites de les autoritats municipals
dels pobles de la Secuita i de l’Argilaga. Visita del director i investigadors de
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Ahir va sortir la notícia a TV3 comarques
i al diari digital de El Periódico de Catalunya. Avui ha sortit al diari en paper de
E Periódico de Catalunya, al Diari de Tarragona i al Més Tarragona. També ha
sortit recollida al portal de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. A part de tot
això, hem seguit excavant els murs de migdia de davant de la torre i s’han realitzat les diferents fotogrametries per poder tenir i dibuixar en una ortofotografia
la part del jaciment que s’ha descobert durant aquestes dues setmanes. Ara, els
investigadors encarregats del projecte s’encarregaran de redactar una memòria
de la intervenció per als Serveis de Cultura de la Generalitat. Després de dinar
hem tapat aquells murs que es podien veure afectats pels agents atmosfèrics i
per les tasques agrícoles. Segons el conveni firmat, s’excavaran durant els dos
anys següents per treure més dades d’aquesta fortificació. La pròxima campanya segurament serà a la primavera del 2016 per evitar la insolació estival.

Restes de la fortificació romana
des de migdia
(Fotografia Marc Dalmau)

Restes de la fortificació romana
des de tramuntana
(Fotografia Marc Dalmau)

Àmfora bridisina trobada durant
l’excavació
(Fotografia Joan Canela)
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Grup d’arqueòlegs de la Costa
de la Serra 2015
(Fotografia Joan Canela)

Calaix creatiu

L’assertivitat
És l’expressió directa dels propis sentiments, necessitats,
drets legítims o opinions, sense cap mena de violència
cap als altres ni vulneració dels drets de les altres persones. És tenir la capacitat d’expressar el que volem, el que
sentim, sense ferir els altres.
Característiques d’una persona assertiva:
Expressen els seus desitjos o sentiments, tan “positius”
com “negatius”, amb claredat.
Repeteixen el seu desig tants cops com sigui possible.
Saben dir “NO” .
No menteixen.
No discuteixen.
Accepten crítiques.
Comprenen la postura de l’altre.
Arriben a acords; ofereixen alternatives.
Demanen informació.
Donen informació.
Ser assertius ens dóna el dret a equivocar-nos i a canviar
de parer. Ens permet demanar el que necessitem. Podem
dir amb fermesa i sense agressivitat un “no sé” o un “no
entenc” sense sentir-nos avergonyits per això.
Quan algú ens vulgui fer sentir culpables, ens demani alguna cosa que no es vulgui fer o no es pugui complir o
ens vulgui imposar els seus valors, simplement actuem
amb assertivitat.

Discurs d’en Luther King
Avui, quan al món és negra nit, en l’esperança que em
dóna la Bona Nova, crido ben fort la meva fe en el futur
de la humanitat.
No vull creure que les circumstàncies actuals dispensin
als homes de fer una terra millor.
No vull creure que l’ésser humà només és un bri de palla
que el corrent de la vida fa boleiar i que no pot influir en
res en el curs dels esdeveniments.
No vull compartir l’opinió dels que pretenen que l’home
sigui captiu de la nit sense estrelles del racisme i de la
guerra, que l’aurora radiant de la pau i de la fraternitat no
serà mai una realitat.
No vull fer la meva predicació cínica dels qui diuen que
els pobles davallaran l’un rere l’altre en el terbolí del militarisme cap a l’infern de la destrucció termonuclear.
Jo crec que la veritat i l’amor diran la darrera paraula, que
la vida, encara que de vegades sembli vençuda, resta
sempre més forta que la mort.
Jo crec fermament que, fins i tot enmig dels abusos que
esclaten i dels canons que tronen, queda sempre l’esperança d’un matí assolellat.
Jo goso creure que un dia tots els habitants d’aquesta
terra podran rebre tres àpats a la jornada per a la vida
del cos, l’educació i la cultura per a la salut de l’esperit, la
igualtat i la llibertat per a la vida del cor,
Crec també que un dia la humanitat reconeixerà que Déu
és la font del seu amor.
Jo crec que la bondat ens salvarà i que donarà com a
fruit la pau.
El llop i l’anyell pasturaran junts, cada home podrà seure
tranquil a l’ombra de la seva figuera, a la seva vinya, i
ningú no haurà de tenir por de res.
Martin Luther King
Moment de la recepció del premi Nobel de la Pau, 1964

l
El racó natura
de la saviesa

L’ Argilaga

El racó de
la cuina
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Sípia amb
mandonguilles i pèsols
Elaboració

Abans de res prepararem les mandonguilles. Utilitzarem molla de pa de pagès, amb 3 o 4 molles grans
ja farem. Aquesta aportació de pa farà que les mandonguilles quedin més suaus de gust que si les feu
només amb carn. Regueu-les amb una mica de llet i
feu-ne una pasta...

També coneguda com Argelaga Borda, és un arbust papilionaci molt espinós, de fulles simples i petites flors grogues agrupades en ramells. Creix en llocs secs, pedregosos i assolellats. L’Argilaga s’assembla molt a la ginesta,
però és més petita i punxa molt. Tradicionalment les argelagues seques es feien servir a l’hivern el dia de la matança del porc per socarrimar els pels de l’animal acabat de
matar quan encara estava sobre el banc de ferro.
També té la seva pròpia llegenda:
“El dimoni, com va veure que Déu havia fet l’airosa i d’airada ginesta, volgué fer-ne una d’igual. Li sortiren les flors
semblants a la ginesta, petites i sense olor, i la planta
plena de punxes; això va ser l’argilaga”
Com a planta medicinal les seves aplicacions són variades.
Part utilitzada: les flors i les llavors
Propietats: tònic cardíac, expectorant, antiinflamatori,
analgèsic, antimigranyós i protector hepàtic.
Indicacions: congestions respiratòries, dolors musculars, trastorns hepàtics, intoxicacions, migranyes
Manera d’utilitzar: infusió, decocció.
La majoria de nosaltres hem sentit parlar de les Flors
de Bach, també molts de nosaltres alguna vegada hem
pres aquestes gotes que treballen tant subtilment sobre
les nostres emocions negatives i ens ajuden a superar
dificultats.
L’Argilaga és una de les 38 flors de Bach i la coneixem
com a Gorse.
Indicacions: són per quan hi ha manca d’esperança,
claudicació, resignació i abandonament de la lluita. Es
senten condemnats al destí, al dolor, a la insatisfacció i
no tenen ànims ni fe per trobar cap més solució.
Qualitat positiva: participació en el seu procés i restabliment de l’esperança, la voluntat, el desig de lluita i la
fe en un desenllaç positiu, malgrat els problemes físics,
mentals o socials. Disposició per intentar nous camins
per tal d’aconseguir el que es desitja.

Ara ja podeu incorporar la carn picada, amb sal, pebre negre, all i julivert i els ous. Barregeu bé tots els
ingredients. Escalfeu una bona quantitat d’oli d’oliva en una paella, enfarineu les mandonguilles i fregiu-les per les dues bandes. Anirem reservant les
mandonguilles. Coleu l’oli de fregir les mandonguilles en una altra paella o cassola, s’ha d’aprofitar...
Paral·lelament, podem posar uns pèsols a bullir en
aigua calenta i sal. Quan els pèsols ja són cuits, els
reservem en un colador.
Trinxem una ceba grossa o dues mitjanes; ratlleu
quatre o cinc tomàquets madurs. És el moment de
netejar bé la sípia i tallar-la a daus, la melsa de la sípia
també l’aprofitarem. La barrejarem bé amb el tomàquet. Ens aportarà un sabor extraordinari al guisat.
En la nova cassola/paella, sofregirem la ceba i l’all.
Seguidament incorporarem el tomàquet amb la melsa. Ho deixarem reduir 5 minutets a foc mitjà, llavors
incorporem la sípia. Afegim el vi, un raig d’aigua o el
brou, i ho saleu. Ho tapem, ho deixem a foc mitjà, que
vagi evaporant l’alcohol.
Mentrestant, anirem traient la pell d’unes ametlles
torrades, per fer la picada, amb 10 o 12 ametlles ja
serà suficient. Tirarem uns brins de safrà i ho piquem
amb la mà de morter.
Anem revisant el nostre guisat, uns 15 minuts aproximadament. L’objectiu és que la sípia quedi cuita (tasteu-la). Veureu com la reducció ha generat una salsa
lligada: és el moment d’incorporar els pèsols bullits i
les mandonguilles reservades. Barregeu-lo bé i rectifiqueu-lo de sal, si cal, i repartiu bé la picada per tot
el guisat.
Ara és qüestió d’escalfar-ho tot plegat uns 5-10 minuts.
Bon profit!

Tardor

Les noies de vint anys,
que escriuen cartes llarguíssimes
al promès que serveix a Extremadura,
i les criatures
que als capvespres d’estiu
criden horriblement pel carrer
fins que és ben fosc
us poden dir quin dia i a quina hora
ha començat la tardor.
Ells, només, coneixen el secret
perquè l’arribada s’endevina
-jo també he estat criaturaamb un estreniment tan subtil
que fa basarda,
i tot el que la gent coneix,
i tot el que la gent estima
o bé odia,
tot el que és la tardor per a nosaltres,
és només la seqüela
una mica insípida i rutinària
d’aquest contacte íntim
que fa llanguir la noia
que té el promès servint a Extremadura
i que deté la cursa folla del vailet
un sol instant
que ja no retrobarà mai més.
Miquel Martí Pol

Ingredients
500 g de sípia tallada a daus (amb la melsa)
250 g de carn de porc picada
400 g de carn de vedella picada
400 g de pèsols bullits
4 tomàquets ratllats
1 copa de vi blanc
2 cebes trinxades
1 ou
4 alls
julivert / farina / llet / sal / pebre / oli d’oliva
aigua / podeu utilitzar brou de pollastre
o peix en lloc d’aigua.
Per a la picada:
un grapat d’ametlles torrades
uns brins de safrà
julivert
Variants:
Podeu afegir una mica de canyella en pols
a la massa de les mandonguilles si voleu
afegir un toc picant.
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Associació de Joves
de la Secuita
“Des de l’Associació de Joves de La Secuita us voldríem agraïr la vostra participació en totes les activitats, jocs per a la canalla, actes culturals, sopars
i altres que hem realitzat aquest estiu.
Ens agrada molt ajudar al poble i realitzar aquestes
tasques, però sense la vostra participació no seria
possible!
Volem poder seguir fent tot això i moltes més coses, i tota ajuda és benvinguda, per això animem
als joves de la Secuita a unir-se a nosaltres!
Tots aquells joves majors de 16 anys que hi vulgueu
formar part, només cal que ens envieu un correu
electrònic a associaciodejovesdelasecuita@gmail.
com amb les vostres dades (nom, cognoms, edat i
telèfon) i ens posarem en contacte amb vosaltres.
Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració!!!”

Cartes de la Serra de Pàndols
promisos expressats per diferents homes i dones,
pertanyents a les Brigades Internacionals durant la
guerra civil espanyola.

Moció
de suport

L’onze de setembre, al cafè de l’Argilaga, vam poder gaudir de les narracions de na Muntsa Plana,
acompanyada a la guitarra de n’Aleix Cortès. Sota
el títol de “Cartes de la Serra de Pàndols”, na Muntsa ens va fer viure el record d’infantesa d’una nena
que reconstrueix la historia familiar a través de les
cartes que el seu avi, desaparegut, envià a l’àvia
des del front i que aquesta guardà com el tresor
més preuat. Mica en mica, ens endinsà en les situacions, les il·lusions, els sentiments i els com-

El Ple de l’Ajuntament aprova una moció de
suport a l’acollida de població refugiada
víctima els conflictes armats a la Mediterrània.

XERRADA PER A PARES I MARES

El 21 de setembre el Ple de l’Ajuntament aprovà
per unanimitat la moció de suport a l’acollida de
població refugiada víctima dels conflictes armats
a la Mediterrània. Entre d’altres punts, aquesta
moció insta al Govern espanyol a demanar una
major dotació de recursos a la Unió Europea per
suport jurídic, assistència i integració, a augmentar el número de places d’asil i la seva durada i a
garantir el dret de totes les persones.
També insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a actualitzar la dotació pressupostària del
Pla de Protecció Internacional a Catalunya i a
donar suport als municipis acollidors, entre d’altres. Per la seva part, el municipi es compromet a
sumar-se a les línies de treball del Fons Català i
a concentrar els esforços del món local davant la
situació d’emergència actual.

Dia:
Hora:
Lloc:

Relats reals que, durant la narració, varen captar tota l’atenció dels assistents. Ambient d’absoluta intimitat en el que varen poder experimentar
els sentiments transmesos, silenci absolut, només
trencat per la veu de na Muntsa i els acords de la
guitarra de n’Aleix.

27 d’Octubre
19:30h
Sala de Plens de l’Ajuntament de la Secuita. C/ de Sant Cristòfol, núm. 2 – La Secuita.

CULTIVA LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL EN NENS/NENES I PRE-ADOLESCENTS
No és fàcil educar un nen, ho sabem. Ningú disposa del manual del pare o mare perfecte, l’educador ideal
que sap quan posar límits, quan pot permetre i quina és la paraula adient en tot moment.
També sabem que no tots els nens són iguals, i en el cas d’haver-hi diversos germans, cadascun d’ells té un
caràcter i unes manies diferents. Tot i així, hi ha una cosa que és clara, tots tenen les mateixes necessitats:
sentir-se estimats, escoltats i atesos, per créixer en confiança.
La necessitat d’oferir un aprenentatge basat en les emocions els permetrà, el dia de demà, poder gestionar
moltes àrees de la seva vida amb major efectivitat; poder comunicar-se millor, reconèixer emocions en les
altres persones per poder-les respectar, per poder-les entendre i disposar d’una millor connexió i comunicació amb la societat.
Educar en el respecte, en l’assertivitat i en unes bones habilitats socials, els permetrà sens dubte anar madurant amb més autonomia.
A càrrec de: Juan Carlos Vila Ulloa. Psicopedagog i Educador Social. Creador i facilitador del projecte Espai
de Creativitat Educativa, dirigit a nens i adolescents de 8 a 13 anys, contextualitzat dins de l’Educació Holística. Coordinador, amb altres professionals, de reunions i entrevistes amb pares i mares i de la planificació o
implementació d’intervencions psicopedagògiques amb nens i adolescents, del projecte Holos.

Quatre

subvencions
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SUBVENCIONS ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA EXERCICI 2015
Concepte

Pressupost elegible
Import concedit
Concepte

Pressupost elegible
Import concedit
Concepte

Pressupost elegible
Import concedit
Concepte

Pressupost elegible
Import concedit
Concepte

Pressupost elegible
Import concedit
Concepte

Pressupost elegible

Import concedit

Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà
10.149,02
4.724,00
Protecció Salut Pública - Seguretat piscines
17.193,31
7.702,40
Protecció Salut Pública - Control plagues+peridomèstics
1.383,48 + 1210,00
953,40 + 833,85
Inversions equipaments municipals. Obres casal de Vistabella
7.235,80
5.975,40
Manteniment equipaments municipals
7.800,00
3.271,00
Consultoris mèdics locals
6.669,76
5.595,00

Proposta de noves activitats:
Classes d’anglès per a adults

Si estàs interessat/da en aprendre o millorar el teu
anglès, tant parlat com de comprensió auditiva:
- Tots els dimarts de 19:00 a 20:30 hores.
De novembre de 2015 a juny de 2016.
- A la sala polivalent del Casal de la Secuita.
- Preu: 20 € al mes.
- Grup màxim de 12 assistents.

Futbol Sala

Per a nens i nenes de 8 a 12 anys. Si t’agrada
entrenar i el teu esport és el Futbol Sala, apunta’t!
- Cada divendres de 18:30 a 20:00 hores.
D’octubre de 2015 a juny de 2016.
- A les pistes de la Zona Esportiva de la Secuita.
- Preu: 35 €. Quota única d’inscripció per assegurança i equipament.

Bàsquet

Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Escola de Bàsquet amb monitors del Club de Bàsquet Morell.
- Jornada de portes obertes: Dimecres 14 d’octubre
de 17:00 a 18:00 hores. A les pistes de la Zona
Esportiva de la Secuita. Vine a provar-ho!
- Inici de l’activitat: dimecres 21 d’octubre.
- Cada dilluns i dimecres de 17:00 a 18:30 hores.
Del 21 d’octubre de 2015 a juny de 2016.
- Participaràs en la Lliga Comarcal de Bàsquet.

- Preu: Inscripció 35 €. Inclou assegurança i equipament.
Quota mensual de 20 € al mes, de novembre
de 2015 a juny de 2016.

Pàdel

Per a joves d’ambdós sexes que vulguin aprendre o perfeccionar l’esport del pàdel.
- Cada dissabte a partir de les 9:30 i fins les
11:00 hores (s’ajustarà l’horari depenent del
número de grups inscrits). De novembre de
2015 a juny de 2016.
- Es formaran grups de 4 jugadors/res, per
edats.
- Preu: 20 € al mes. Inclou monitoratge i assegurança.
Més informació i inscripcions a les oficines
de l’Ajuntament de la Secuita. C/Sant Cristòfol, 2 – 43765 – La Secuita. O bé trucant al tel.
977.61.14.54 en horari d’atenció al públic.
Si tens entre 12 i 16 anys i t’agradaria formar
part d’un equip de futbol sala, bàsquet o handbol amb els teus amics i amigues, entrenar i
participar en tornejos, vine a l’Ajuntament i
demana-ho. Si aconseguim crear un equip, ho
posarem en marxa!

Preu: 35 €
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Calendari d’activitats i serveis
OCTUBRE 2015
dl

dm

dc

dj

dv

Pilates
Manualitats

Andròmines
Puntes coixí
Pilates

Zumba

5

6

20

Zumba

26

Puntes coixí
Pilates
Xerrada per a
pares i mares

10

dj

16

17

Pilates
Manualitats

24

Zumba

29

Puntes coixí
Pilates

9

18
25

30

Pilates
Manualit

11
Zumba

17
Puntes coixí
Pilates

23/30

31

4

10

16

Pilates
Manualit
Museu de

Zumba

Puntes coixí
Pilates

Zumba

Gralla
Teatre

3

2

Zumba

23

Zumba

Andròmines
Puntes coixí
Pilates

11
Deixalleria
mòbil

22

28

27

dc

4

Gralla
Teatre

Pilates
Manualitats

Zumba

dm

Zumba

9

15

21

3

Gralla
Teatre

Pilates
Manualitats

Zumba

Puntes coixí
Pilates

19

8

14

dl

Gralla
Teatre

7

13

12
Zumba

2

Pilates
Manualitats

Zumba

Puntes coixí
Pilates

Zumba

NOVEMBRE 2015

dg

Gralla
Teatre

1
Zumba

ds

Pilates
Manualit

18
Zumba

24

Pilates
Manualita

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			

De dilluns a divendres, feiners SECUITA,LA > TARRAGONA

977 61 14 54

SORTIDA

977 61 14 21

977 61 15 94

06:59

625 94 30 31

07:50

977 61 12 17

09:24

977 61 12 67

10:50

977 61 12 07

12:34

977 61 13 62

12:43

Horaris de consulta mèdica, infermeria i pediatria
Horari metge de familia
La Secuita

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

L’Argilaga

Les Gunyoles

14:50
16:15
18:09
19:35

ARRIBADA
07:45

De dilluns a divendres laborables 1

08:25

De dilluns a dissabte laborables 1

10:00

De dilluns a divendres laborables 1

11:25

De dilluns a dissabte laborables 1

13:10

De dilluns a divendres laborables 1

13:15

Dissabtes laborables 2

15:10

De dilluns a divendres laborables 1

15:25

De dilluns a divendres laborables 1

16:50

De dilluns a divendres laborables 1

18:50

De dilluns a divendres laborables 1

20:10

De dilluns a divendres laborables 1

21:25

De dilluns a divendres laborables 1

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
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30-11.30

8.30-12.40

11-13

11-13

9.45-12

Vistabella

14:39

20:54

12-13.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

La Secuita

La Secuita - Tar

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.

]]

Emergències
Emergències
Mossos
d’Esquadra
Mossos
d’Esquadra
Ambulàncies
Ambulàncies
Bombers
Bombers

112
112

Octubre
2012
· Gener 2015
2013
Juliol
2015
· Setembre

Quatre

informaciómunicipal
municipal
informació

Calendari d’activitats i serveis

j

dv

ds

DESEMBRE 2015
dl

dg

dm

Puntes coixí
Pilates

1

tats
el tren

5

6

7

12

Zumba

13
Teatre
Gralla

tats

19

ats

14
Trobada
Associacions

20

Zumba

21

Zumba

27

29

28

9

ds

dg

4

5

6

11

12

13

Gralla
Teatre

10
Gralla
Teatre

Pilates
Manualitats

15

Deixalleria
mòbil

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

Zumba

22
Puntes coixí
Pilates

28

3
Pilates
Manualitats

Zumba

Puntes coixí
Pilates

21

22

Teatre
Gralla

26

14

15
Deixalleria
mòbil

8
Puntes coixí
Pilates

dv
Gralla
Teatre

2
Andròmines
Zumba

7

8

Teatre
Gralla

tats

dj
Pilates
Manualitats

1
Zumba

Teatre
Gralla

dc
Zumba

21
23

Zumba

29

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

rragona

Pilates
De 19 a 20h
Emilio Benito
649527447

Tarragona - La Secuita

Dansa del ventre
De 19 a 20h
Isabel
977378999

Teatre
22h
Tere Morelló
977611035

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

Reus - La Secuita

De dilluns a divendres, feiners TARRAGONA > SECUITA,LA

Puntes de coixí
De 17 a 19h
Neus
977610651

La Secuita - Reus

REUS> SECUITA,LA

SORTIDA

ARRIBADA

06:10

06:40

SORTIDA

ARRIBADA

De dilluns a divendres laborables 1

09:05

09:25

10:18

De dilluns a divendres laborables

08:30

De dilluns a divendres laborables 1

19:50

13:25

14:20

De dilluns a dissabte laborables

09:15

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

21:30

22:05

De dilluns a divendres laborables 1

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

www.lasecuita.cat

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)

Sortida per
a la Gent Gran!

Visita:

MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA
MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA

Vilanova i la Geltrú

5 de novembre de 2015
Sortida: 15:00 hores
Lloc: Parada Bus Piscines
Tornada: Aproximadament 20:00 hores
Preu: Empadronats 12 € / No empadronats 17 €
El preu comprèn:
- Anada i tornada en autocar
- Entrada
- Visita guiada a la col·lecció de trens de vapor
Inscripcions: Oficines de l’Ajuntament (en horari d’atenció al públic)
C/ Sant Cristòfol, 2 – 43765 La Secuita. Tel. 977 611 454
Màxim: 45 places per rigorós ordre d’inscripció.
Termini d’inscripció: fins el 30 d’octubre o esgotament de les places.

