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Editorial

Diuen que han dit
que....
Fa uns dies conversava amb un bon amic sobre els
avantatges de viure en un poble, com d’enamorat
estic d’aquest estil de vida i del meu municipi i li
enumerava orgullós tot allò que forma part de la
nostra vida quotidiana. El meu amic de sobte em
va interrompre i assentint amb el cap va sentenciar:
-Indiscutiblement, el millor de viure en un poble és
que tothom es coneix, però també és veritat que el
pitjor de viure en un poble es que tothom es coneix
massa.- i va afegir: -No hi ha lloc per ser invisible
i qualsevol prejudici cap a algú el pot marcar de
per vida.
Evidentment aquesta persona havia tingut una experiència traumàtica en una petita comunitat, experiència sorgida de la difusió d’un fals rumor, que el

va portar a haver de traslladar-se a una gran ciutat,
com després va confessar. Això em va fer pensar
i documentar-me sobre les causes que originen la
facilitat que tenen les persones per difondre rumors
sobre els altres i el dany que poden originar. Vull
pensar que inconscientment.
Sunstein (2010), els rumors són declaracions sobre persones, grups, fets o institucions, que es difonen. Són comentaris que circulen d’una persona
a una altra sense que es demostri la veracitat, amb
la intenció que siguin assumides com a reals i a
les quals se’ls atorga credibilitat no perquè hi hagi
proves directes que les sostinguin sinó perquè hi
ha gent que les creu.
Sovint els rumors neixen i s’estenen amb èxit perquè corroboren idees o creences prèvies de qui els
accepta. Algunes persones i grups donen per bons
certs rumors perquè són compatibles amb els seus
propis interessos, o amb el que creuen que és veritat.
Allport i Postman (1967), defineixen el rumor com
una proposició específica que passa de persona
a persona, en general oralment, sense proves objectives que la conformin. Segons aquests autors,
generalment, es transmeten de boca en boca, tot i
que no és estrany que un rumor també es generi en
els mitjans de comunicació. Avui dia els rumors es
transmeten ràpidament, a través d’Internet, quasi
de la mateixa manera que ho fan els virus. La por
i el desconeixement són alguns dels diversos factors que intervenen en l’origen d’un rumor.
Per a Allport i Postman (1967), les condicions bàsiques necessàries perquè un rumor s’engegui a la
ment de la gent i, com s’acostuma a dir, corri, són
dues. En primer lloc, el tema del rumor ha de tenir
una certa importància, tant per a qui el transmet
com per a qui l’escolta i, en segon lloc, els fets narrats han d’estar revestits d’una certa ambigüitat.
Aquesta ambigüitat pot ser induïda per l’absència
o l’escassetat de notícies sobre el tema, o per la
desconfiança que originen, per la seva naturalesa
contradictòria o per tensions emocionals que tornen l’individu incapaç d’acceptar els fets revelats
en les notícies oficials o que el fan poc receptiu a
elles.
Les dues condicions essencials d’importància i
ambigüitat semblen trobar-se relacionades amb la
transmissió del rumor d’una manera quantitativa.
Així, els autors van proposar una fórmula per a mesurar la intensitat del rumor: R = I × A .Traduïda en
paraules, la fórmula significa que la quantitat del
rumor que circula variarà segons la importància de
l’assumpte per als individus afectats, multiplicada
per l’ambigüitat de la prova o testimoni relacionat
amb aquest assumpte. La relació entre importància
i ambigüitat no és additiva sinó multiplicadora, ja
que amb importància o ambigüitat igual a zero, no
hi ha rumor.
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A més de la importància, segons Guerin i Miyazaki
(2003) hi ha altres factors que són importants per
a la transmissió dels rumors: l’ansietat personal i
la incertesa generalitzada. Segons els autors, s’ha
demostrat que les persones pateixen d’ansietat en
relació amb esdeveniments que són incerts, especialment aquells que resulten més rellevants, i amb
l’objectiu de reduir l’ansietat i la incertesa aquestes
persones transmeten els rumors. Tot i que l’explicació que proporciona el rumor és falsa en la majoria
dels casos, aquesta informació permet reduir o produir catarsi sobre l’ansietat i la incertesa.
Muñoz i Vázquez (2004) plantegen dues funcions
socials importants per als rumors: la tafaneria i les
llegendes urbanes que circulen en la conversa social quotidiana. Per una banda, els rumors i altres
històries poden servir simplement per mantenir
l’atenció dels interlocutors; i, per l’altra, l’acte d’explicar rumors pot ser un acte ritual, és a dir, explicar
un rumor o una història pot servir per augmentar la
pertinença al grup, i aleshores és menys important
si l’interlocutor presta atenció al rumor o no. El que
això significa és que les diferents formes de les històries i els contes –rumors, tafaneries i llegendes
urbanes– no són entitats que es defineixen en sí
mateixes independentment; més aviat són, simplement, formes distintes d’obtenir i mantenir l’atenció
dels interlocutors. Per als autors, les converses
dels rumors són modelades, ja que compartir la informació, independentment de si és falsa o fictícia,
ajuda a mantenir les nostres relacions socials i a
mantenir l’atenció de les persones cap a nosaltres
A mesura que el rumor corre, segons Allport i Postman (1967), acostuma a sintetitzar-se, a tornar-se
més concís, més fàcil de comprendre i d’explicar. A
través de successives versions, va perdent paraules i detalls. Quan es perden algunes dades dels
rumors inicials, necessàriament, guanyen èmfasi i
importància les dades restants. Les deformacions
que es deriven d’aquest procés són tan grans que
sempre hi ha un perill important de deixar-nos guiar
pel rumor en les nostres creences i en la nostra
conducta.
Rosnow i Foster, ( 2005) ; DiFonzo i Bordia, (2007),
al mateix temps, els rumors són una forma de gestionar ansietats i incerteses mitjançant la generació
i circulació de declaracions i suposicions que ens
ajuden a explicar i entendre situacions ambigües
o d’incertesa, a reduir ansietats i a justificar comportaments.
Considero que generalment es construeixen sobre
dos grans pilars: els estereotips i els prejudicis. Cal
conèixer-los.
ELS ESTEREOTIPS - Són percepcions exagerades i simples que es tenen sobre una persona
o grup, quan es comparteixen certes característiques/qualitats/habilitats, per justificar una conducta
en relació a una determinada categoria social. És
una generalització, un clixé.
Estan constituïts per idees, judicis, actituds, creen-
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ces i opinions preconcebudes, imposades pel mitjà
social i cultural, i que s’apliquen de forma general
a totes les persones pertanyents a una categoria,
grup, nacionalitat, edat, sexe, orientació sexual,
procedència geogràfica, entre uns altres.
Els estereotips no són ni positius ni negatius en sí
mateixos. Són imatges mentals molt simplificades
de realitats complexes, que condicionen el comportament de les persones davant situacions noves. Així, tenim la tendència natural a classificar i
agrupar les persones en categories. Els estereotips
existeixen en tots els grups socials. Mentre considerem el grup al que pertanyem com a heterogeni,
tendim a veure els altres grups com a homogenis.
Normalment els estereotips no s’adquireixen per
experiència directa sinó que es transmeten a través de la informació que rebem de diversos mitjans
(amistats, família, veïns, companys de treball, mitjans de comunicació, etc.). Assumim com a pròpia aquesta informació sense qüestionar-la, i per
aquest motiu els estereotips són molt difícils de
desmuntar i es troben en l’arrel dels prejudicis.
ELS PREJUDICIS - Els prejudicis són opinions o
judicis que no es basen en cap experiència o causa. És una manera de generalitzar basant-se en
característiques o trets diferencials que està molt
relacionada amb la discriminació. Els prejudicis no
solen tenir en compte experiències reals ni contrastades. Es basen en informació imaginària que mai
es verifica: amenaces, llegendes o mites.
Els prejudicis poden ser de diferents tipus: culturals, gènere, orientació sexual, estètics,...
Pel que fa als prejudicis culturals, hem de tenir present que s’alimenten d’un sistema de representació
que assigna a cada comunitat uns trets diferencials
negatius i deixa de banda l’experiència real que
s’hagi produït arran del contacte entre aquests
grups. Els prejudicis no necessiten alimentar-se
dels conflictes (econòmics, polítics o socials), sinó
que sorgeixen com a conseqüència d’estereotips
generalitzats: idees que no es solen verificar, amenaces, llegendes o mites. Aquestes imatges condueixen a emetre judicis negatius sobre un determinat grup, que es fan extensibles a cadascun dels
seus membres.
Allport (1954), ens diu que es pot definir prejudici com l’actitud hostil i desconfiada cap a alguna
persona que pertany a un col·lectiu, simplement a
causa de la seva pertinença a aquest grup.
Les desigualtats socials també estan a la base dels
prejudicis, que acostumen a aplicar la societat majoritària als grups minoritaris, i que s’utilitzen per
justificar comportaments o actituds de discriminació.
Hi ha moltes teories que expliquen l’origen dels
prejudicis, i les podem classificar per:
Teories tradicionals: expliquen l’origen dels preju
dicis en resposta a la jerarquia social, com a resul-

tat de frustracions i inseguretats, com a resposta a
conflictes d’interessos, per imposició, entre d’altres
motius.
Teories modernes: expliquen l’origen dels prejudicis des d’un punt de vista més social i relacional, com a procés de diferenciació (necessitat de
diferenciar-se de l’altre), per categorització social,
per sentiment d’amenaça de l’estatus social, per inseguretat o desconeixement (per allò desconegut i
diferent).
A més, s’ha de tenir en compte que alguns autors
vinculen el prejudici amb una simplificació excessiva, és a dir, es simplifica la informació perquè sigui
més fàcil d’entendre i es generalitzen situacions
que semblen similars.
Per això, sovint els rumors també sorgeixen en
contextos d’amenaça real o potencial, tant tangible com psicològica, que provoca en les persones
una sensació de control i de confort psicològic. Les
amenaces psicològiques poden ser personals o
col·lectives i sovint estan relacionades amb la identitat.
En contextos socials on el desconeixement, els
estereotips i els prejudicis generen sentiments de
por i d’amenaça a la identitat col·lectiva, els rumors
juguen un paper tranquil·litzador. Els rumors s’alimenten dels estereotips i dels prejudicis, de la inseguretat i del desconeixement i al mateix temps que
en poden crear de nous.
Hi ha diferents elements per a la comprensió dels
rumors:
Situació: ambigüitat, falta d’informació, risc o
amenaça.
Origen: desinformació i falta de coneixement directe.
Contingut: explicatiu, informatiu però amb veracitat no demostrada.
Funcions: explicar ambigüitat, rebuig, gestionar
angoixa, defensa de la identitat .
Difusió: procés col·lectiu. Més fàcil si provoca
emocions fortes (por, rebuig, indignació).
Èxit: més fàcil si són compatibles amb opinions
prèvies o interessos personals.
Acceptació: si la majoria de gent que coneixes
creu un rumor haurem de creure’l.

Desmentir: difícil perquè la seva veracitat no està
demostrada. Donar informació, fer reflexionar.
És necessari informar-se, contrastar els rumors i
transmetre la “veritat”: NO ET CREGUIS TOT EL
QUE ET DIGUIN, SENTIS O VEGIS, COMPROVA-HO.
D’acord amb el respecte als drets humans, la pràctica de la tolerància no significa tolerar la injustícia
social ni renunciar a les pròpies conviccions, ni fer
concessions en aquest aspecte. La pràctica de la
tolerància significa que cadascú és lliure de triar les
seves conviccions i reconeix que l’altre gaudeixi de
la mateixa llibertat. Significa l’acceptació del fet que
els éssers humans, que es caracteritzen naturalment per la diversitat del seu aspecte físic, de la
seva situació, de la seva forma d’expressió, dels
seus comportaments i dels seus valors, tenen el
dret de viure en pau i de ser tal com són. També
significa que ningú no té el dret d’imposar les seves
opinions als altres. (Declaració dels Drets Humans,
part d l’Article 1).
Vist tot això, segueixo enamorat del meu municipi,
de la seva forma de vida, dels seus veïns i dels
seus paisatges. El nostre municipi millora dia a
dia, tothom té cabuda i encara més a l’estiu, que
és quan més activitats i gent hi ha: piscina, casal
d’estiu, esports, nits a la fresca i, còm no, les Festes Majors. Gaudiu-les que això no fa mal a ningú.
Eudald Roca i Gràcia
Alcalde
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El dia 31 de maig els representants del Comitè Ambiental de l’escola, Mireia Juanes i Quim Ferrando, acompanyats per dues mestres, van participar en un intercanvi
d’experiències a Torredembarra conjuntament amb altres escoles de l’Alt Camp i el Tarragonès.

A l’hora d’esbarjo, els alumnes d’Educació Infantil
van poder circular lliurement per la pista de l’escola
utilitzant els seus vehicles no contaminants. D’altra
banda, amb la col·laboració de l’Ajuntament, els
alumnes de Primària van poder sortir al carrer i fer
un tomb pel poble. Seguidament, tots els alumnes
de l’escola, de manera conjunta, van poder gaudir
d’un dinar de fi de curs al gimnàs del centre gentilesa del Càtering Domingo.

Durant el matí, els alumnes i les mestres, en unes activitats programades, van realitzar unes dinàmiques de
grup i van intercanviar experiències amb els companys
d’altres escoles.

A la tarda vam participar i gaudir tots junts de la
màgia i les cançons d’un grup d’animació Infantil.

El dia 22 d’abril els alumnes de primer i segon vam
anar a plantar arbres al parc. Vam ajudar els jardiners a susbstituir uns arbres que s’havien mort
vam plantar 3 lledoners i 3 til·lers. Vam treballar de
valent però ens ho vam pasar molt bé i estem contents de poder posar el nostre granet de sorra per a
la conservació dels parcs del poble.

escola

Participació en la trobada d’intercanvi terrritorial d’escoles verdes a
Torredembarra.

En una activitat inclosa dins la programació
d’Escoles Verdes, el dia 3 de juny, els alumnes
de l’escola van assistir al centre amb bicicletes,
patinets, monopatins... i tot tipus de vehicles
sense motor.

Plantem arbres al parc
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Caminem fins al pantà
del Gaià

Ens refresquem a la
piscina del poble
Aquest any, l’últim dia del curs ha estat molt refrescant. Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament ja
que ens ha donat accés a la piscina i, a l’AMPA,
encarregada de contractar el socorrista, els alumnes de l’escola van poder gaudir d’una estona molt
lúdica i motivadora.
Els alumnes, distribuïts en dos grups diferents van
gaudir de la piscina durant una hora cadascun i en
finalitzar van ser obsequiats amb un gelat.
Així hem acabat un curs ple d’experiències que de
ben segur recordarem tots plegats!

L’hora del conte!

Sopar de comiat

La Nirina i l’Aina han cursat 6è i han estat voluntàries
de la biblioteca de l’escola. Elles es van engrescar
a dur a terme l’activitat anomenada “EXPLICA’M
UN CONTE”. Cada setmana a l’hora del pati han
explicat un conte a tots aquells nens i nenes que
n’han volgut gaudir, al gimnàs de l’escola. L’activitat
ha tingut molt d’èxit!.

El dijous dia 12 per la tarda els alumnes de Cicle
Superior van anar per la tarda a fer una visita a la
parròquia de La Secuita per poder tenir millor coneixement cultural i religiós del que hi ha al seu
entorn. Quan els alumnes van arribar a la plaça
del poble, els va atendre amb els braços oberts el
Mossèn Joan Maria.

Per què serà que ens agrada tant que ens expliquin
contes?

L’escola Guillem de Claramunt celebra el sopar
de comiat dels alumnes de 6è
El passat dimarts 21 de juny a l’escola Guillem de
Claramunt els alumnes de 6è de primària i els mestres i les famílies d’aquests alumnes varen celebrar
com cada any el sopar per acomiadar-los cap a la
seva nova etapa a l’institut.

El passat dia 27 de maig vam realitzar la ja tradicional caminada de fi de curs per tal de conèixer cada
cop més l’entorn de l’escola.
Aquesta vegada els alumnes de Primària van arribar fins al Pantà del Gaià realitzant gairebé 11Km.
Els alumnes d’Educació Infantil es van quedar una
miqueta més a prop i van poder gaudir d’allò més
de les possibilitats lúdiques que ens ofereixen els
boscos dels voltants.

Excursió a la
parròquia Sta. Maria
Els alumnes de 5è i 6è de l’escola Guillem de
Claramunt van fer una excursió el dijous 12 de
maig a la parròquia de La Secuita.

es!

ots/
uat

sti

e
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Havent dinat, ens vàrem traslladar a la platja dels Muntanyants de Torredembarra i un cop allà es va realitzar
una acció conjunta que consistia en retirar els pals de
la zona de protecció de la flora i la fauna dels Muntanyants per tal de clavar-los més lluny i deixar així més
espai de regeneració i per protegir la nidació de l’ocell
anomenat Corriol Camanegre. Va ser una experiència
genial.

Com es tractava de la darrera estada d’aquests
alumnes a l’escola, van preparar i servir ells mateixos el sopar, conjuntament, és clar, amb la gran ajuda dels treballadors del menjador. Cal esmentar que
totes les despeses van anar a càrrec del l’empresa
de càtering responsable del menjador de l’escola.
Tot just després del sopar, com a mostra de l’agradable convivència entre tots plegats durant diversos
anys, mestres i alumnes es varen donar obsequis
mútuament tot recordant anècdotes viscudes al llarg
de tota la seva vida escolar.
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El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió
celebrada el 29 d’abril de 2016 va aprovar definitivament el projecte de “Condicionament de la
carretera TP-2031, de Tarragona a la C-51, tram:
l’Argilaga - TV-2034”, amb un pressupost d’execució per contracte de 3.290.393,16€. També va
acordar l’inici de l’expedient d’expropiació forçosa
dels béns i drets afectats.

Excursió a la granja
escola Corral de Neri
El dia 1 de juny vàrem anar d’excursió al Corral de
Neri. En Pep, el monitor de la granja escola, ens va
atendre molt bé. En arribar, vam seure sota d’un
cobert i vam esmorzar un suc i unes galetes de
xocolata.

Participació en el concurs “Endevina, endevina
lla”. Alumnes de Cicle Inicial. Finalistes: Maria
Navarro i Yerai Gómez.
Participació en el Premi Pissiganya de poesia.
Alumnes de Cicle Inicial i Superior.

Xerrades i activitats diverses
1 d’abril: Xerrada a càrrec de l’Associació
Down adreçada als/les alumnes de
Cicle Inicial.
6 d’abril: Dia mundial de l’Activitat Física.
Tots els alumnes de l’escola van
participar-hi saltant a corda durant
l’hora d’esbarjo.
12 d’abril: Taller d’Esport Inclusiu a càrrec
dels membres de l’Agrupació adreçat als alumnes de Cicle Inicial.
9 de maig: Xerrades a càrrec del Departament
d’Interior sobre “ Revetlles amb
precaució” adreçada als/les alumnes de 4t i “Seguretat a les platges
mediterrani” adreçada als alumnes
de Cicle Superior.
11 de maig: Acció sobre Mobilitat Segura. Notícia de TV3.
17-18 de maig: Anem de colònies a Vilanova
de Meià.

31 de maig: Participació en la Trobada Territorial d’Intercanvi d’Experiències
d’Escoles Verdes (Comitè Ambiental).
3 de juny: Ens mobilitzem per a una Mobilitat
Sostenible. Sortida amb vehicles
sense motor pels carrers del
poble.
3 de juny: Dinar de germanor i animació infantil a càrrec del Càtering
Domingo.
7 de juny: Xerrada “Mobilitat Segura” a càrrec dels Mossos d’Esquadra adreçada als alumnes de Cicle Inicial.
8 de juny:

Xerrada “Mobilitat Segura” a càrrec dels Mossos d’Esquadra adreçada als alumnes de Cicle Mitjà.

8 de juny: Xerrada sobre Cardiopatia Congènita a càrrec de l’Associació Coravant adreçada als/les mestres de
l’escola.
17 de juny:

Festa de l’escola (AMPA i Escola).

20 de juny:

Observació de l’Univers amb un
planetari mòbil.

20 de juny:

Observem el sol gràcies a en Daniel Trueba i en Genís Lario, pares
d’alumnes de P5.

21 de juny:

Anem a la piscina amb la col·laboració de l’AMPA i l’Ajuntament.

talunya

Participació en el Premi Sambori de literatura
infantil. Alumnes de Cicle Mitjà i Superior.

27 de maig: Caminada al Pantà del Gaià.

Ca
C. de

Concursos

Era de
Can Genet

realitzades durant el tercer trimestre:

Plaça
de
l'Església

Agenda d’activitats

Primer, vam fer una visita a les senyores tortugues.
En Pep ens va avisar que no els poséssim el dit
a la boca perquè ens podien mossegar. Després,
vàrem anar al tancat dels ànecs per observar-los
de ben aprop. Seguidament, vam collir algunes
de les ametlles que encara quedaven a l’arbre per
donar-les a la porqueta. En Pep les va trencar trepitjant-les amb las seves botes enormes i la Porki,
que així es deia la porqueta, se les va menjar totes.
La Pork,i agraïda, es va deixar acariciar per tots els
nens i nenes de P2. Vam conèixer les ovelles i ens
va sorprendre el tacte del seu pèl llanós.

En relació a les al·legacions presentades per
l’Ajuntament de la Secuita, es va considerar, per
una banda, modificar la cuneta que passa pel costat de la urbanització Els Diumenges per tal de respectar l’ordenació i els accessos previstos al Pla
de Millora Urbana d’aquest sector. Per altra banda,
però, no s’ha contemplat la il·luminació de la semirotonda situada a la sortida del carrer Catalunya
de l’Argilaga, instal·lant, en el seu lloc, balises solars amb LED’s per poder orientar millor els vehicles que transitin per aquesta zona.

Era de

L’activitat va consistir en una explicació teòrica en

Amb la panxa plena, vam anar a tocar la campaneta que hi havia a l’inici del camí per tal de despertar
els animalets i avisar-los que rebrien la nostra visita. El pas pel caminet estret i ombrívol ple d’herbes,
pedres i branquetes ens va semblar una aventura
molt emocionant.

Dalmau

què es van explicar els esports adaptats per part
d’un tècnic qualificat i una segona part pràctica
en què els alumnes van poder experimentar de
primera mà les sensacions de practicar un esport
utilitzant capacitats a les que no estan habituats
(bàsquet amb cadira de rodes, eslàlom, boccia...)
Aquest taller va ser possible gràcies a l’Agrupació
Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar a Catalunya.
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El projecte de condicionament de la carretera
TP-2031 s’aprova definitivament

Taller d’esport inclusiu a l’escola

El dia 12 d’abril els alumnes de Cicle Mitjà van
tenir l’oportunitat de viure de ben a prop les dificultats amb què es troben aquelles persones que
pateixen algun tipus de discapacitat. L’escola és el
lloc ideal per construir els fonaments de la consciència. Els nens encara no tenen prejudicis. Per
a ells, la paraula discapacitat, amb totes les connotacions negatives que sol tenir en una part de la
societat adulta, no existeix. Per a ells només hi ha
capacitat.

Quatre

També vàrem donar de menjar herba a la vaca i
pa a un cavall que hi havia que era moooolt gran.
La ruqueta Ramoneta també en volia de pa, però
el cavall el volia tot per a ell. La Crema, una euga
molt tranquil·la i molt amable ens va portar a fer un
tomb amb carro.
L’anècdota més divertida va ser quan es van escapar les gallines i van començar a córrer per tot
arreu però, per sort, amb la col·laboració de tots els
infants, van poder guardar-les en un tres i no res.
Durant la visita, en Pep ens anava explicant coses
sobre els animals i ens anava fent preguntes sobre
ells: té pèl o ploma? té bec? té ales? També ens
va deixar tocar els animalets, això sí, amb molta
cura de no fer-los mal perquè els animals s’han de
respectar.

L’aprovació definitiva s’ha demorat per tal de poder
resoldre les al·legacions presentades pels ajuntaments i també perquè calia, abans, incrementar el
crèdit de la partida del pressupost d’aquest exercici
de la Diputació de Tarragona per a aquesta obra
en concret.
Mitjançant aquesta revista l’Ajuntament de la Secuita us anirà informant dels diferents processos
previs a l’obra, com són la licitació dels treballs, les
expropiacions o l’inici de les obres.

Arranjament dels
accessos a l’escola
Tal com anunciàvem al darrer número de la revista,
l’Ajuntament de la Secuita va sol·licitar a la Diputació
de Tarragona la millora de la cruïlla de les carreteres TV-2231 i T-223, al Parc Miret. Aquest organisme
va anticipar que, amb caràcter d’urgència, es condicionaria un pas de vianants provisional en aquesta
cruïlla.
Com ja haureu pogut comprovar, la setmana del 13
al 17 de juny es van dur a terme aquests treballs,
executats per l’empresa Tecnología de Firmes SA,
els quals han consistit en la demolició de la part
central de la illeta, la prolongació de la vorera i el
pintat d’un pas zebra fins a la vorera confrontant situada al Parc Miret. D’aquesta manera se soluciona, encara que de forma provisional, el pas segur
de vianants cap a l’escola. La Diputació de Tarra-

gona, en un ple celebrat el mes d’abril, va dotar una
partida pressupostària extraordinària de 500.000 €
per executar el condicionament definitiu de la cruïlla, des de l’entrada al nucli des de Perafort fins al
pas de vianants situat davant l’escola. Un cop fet
l’aixecament topogràfic, els tècnics de la Diputació
elaboraran el projecte constructiu, en coordinació
amb els serveis tècnics municipals. Aquests treballs estan previstos per a l’any vinent.
Després de les diverses reclamacions formulades
per l’Ajuntament de la Secuita aquests darrers anys
en relació a la perillositat de cruïlla i, per extensió,
de l’accés a les escoles, és una gran notícia que
s’iniciïn els treballs i la planificació de la reurbanització de la zona.
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Ampliació de la parcel·la dels dipòsits de
la Secuita destinada a
la distribució de gas
Mitjançant una operació de permuta de terrenys
efectuada entre l’Ajuntament de la Secuita i les societats mercantils Tagro SA i Secuit SA, el municipi disposarà de nous terrenys per a la instal·lació
dels dipòsits d’abastament de gas per al nucli de
la Secuita. Aquests se situen al costat de l’actual
parcel·la on s’ubiquen els dipòsits d’aigua. A més,
s’obtindrà una franja de terreny seguida del carrer
Brugent, com a reserva per a la seva prolongació i
l’eliminació dels cul-de sacs que formen els carrers
de la Tallada i l’avinguda de Josep Solé i Barberà, a
l’extrem nord de l’antiga urbanització de les Creus.

actualitat
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Canvis de direcció a l’entorn de la Zona Esportiva

Aquesta ha estat la primera fase d’una reorganització dels sentits de circulació molt més complerta que
afectarà a la resta de carrers de l’Eixample i Creus de la Secuita, ara en estudi, i que s’anirà implantant
progressivament.

Congrés dels Diputats
Partit
ERC

L’objectiu de la permuta és obtenir aquest sòl, integrat a la zona de serveis tècnics, per a la instal·lació dels dipòsits d’abastament de gas per a la
població, i així donar servei a la xarxa ja executada
en part aquests darrers anys. L’Ajuntament de la
Secuita manté converses amb diverses operadores per tal d’establir els mecanismes per completar
la xarxa i revertir la inversió ja feta al municipi.

Amb aquesta actuació s’ha intentat donar resposta
a la sol·licitud transmesa per les associacions de
veïns d’ambdós pobles, i transcorreguts uns mesos
des de la seva posada en funcionament sembla
que ha estat una solució efectiva.
Els reductors han estat adquirits a l’empresa Ser-

Resultat eleccions 26 de juny de
2016 al Municipi de La Secuita.

Els dies previs la brigada municipal va marcar les zones d’estacionament de vehicles, els passos de vianants
i la col·locació de la senyalització vertical. Tanmateix els veïns afectats van ser avisats uns dies abans de
l’entrada en funcionament.

Un cop fetes les corresponents valoracions, efectuades d’acord amb el text refós de la Llei del sòl i
rehabilitació urbana i el Reglament de valoracions
de la llei del sòl, la permuta s’ha ajustat per tal de
compensar les transmissions estrictament amb
terrenys, sense cap indemnització econòmica per
part de les parts.

Al mes d’abril foren instal·lats sis reductors de velocitat, model Coixí Berlines, a les Gunyoles (3) i a
Vistabella (3). Aquests elements obliguen els vehicles a reduir la velocitat en trams de casc urbà,
sobretot en carrers estrets i zones de trànsit concentrat en les que s’havien observat situacions de
perill per als vianants a causa de les altes velocitats
en què els vehicles hi circulaven.

Quatre

Resultat eleccions
notícies

El 27 de juny ha entrat en servei la reorganització de sentits únics de circulació a l’entorn dels carrers de
la Zona Esportiva Municipal. L’Increment de vehicles i circulació en la zona, l’aparcament indiscriminat en
ambdós costats i la dimensió dels carrers havien provocat algun moment de perill per a vehicles i vianants,
per la qual cosa, l’Ajuntament ha actuat abans d’haver de lamentar un incident greu.

Els terrenys propietat de l’Ajuntament i que aquest
permutarà són la parcel·la 4 del polígon 10, situada
en sòl no urbanitzable, i una porció de vial de l’antiga urbanització les Creus que, amb la prolongació
realitzada del carrer Farigola, ja no és necessària.

Instal·lació de reductors de velocitat a les
Gunyoles i Vistabella
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2015

%

230

25,25

EN COMÚ

228

25,03

Democràcia i
Llibertat

129

14,16

CDC

veis Vials del Vallès, S.L. per l’import de 2.552,98
€, procedint als treballs d’instal·lació i pintura horitzontal la Brigada Municipal.

Adquisició d’una
màquina per a les pistes de Pàdel
L’Ajuntament ha adquirit una màquina elèctrica per
pentinar la gespa artificial de les pistes de pàdel i
obtenir un repartiment de la sorra més eficient que
per mètodes manuals.
Aquesta màquina ha estat adquirida a BAUHAUS,
amb un cost de 236,00€, amb càrrec al pressupost
de l’Ajuntament.

2016

%

245

29,31

176

21,05

114

13,64

C’s

123

13,50

98

11,72

PP

79

8,67

93

11,12

PSC - PSOE

77

8,45

71

8,49

PACMA

22

2,41

29

3,47

Unió.Cat

13

1,43

PCPC

3

1,43

2

0,24

RECORTES
CERO-GV

2

0,22

2

0,24

ESCONS EN
BLANC

2

0,22

Vots en Blanc

3

0,33

6

0,70

Vots Nuls

3

0,33

6

0,70

Vots
Comptabilitzats

914

72,66

842

67,52

Abstencions

344

27,34

405

32,48

100,00 1.247

100,00

Total cens

1.258

Senat
Candidat

Partit

Vot 2016

% 2016

Josep Rufà i Gràcia

ERC

237

29,92

Laura Castel i Fort

ERC

215

27,15

En Comú Podem

147

18,56

Jordi Jordán Farnós

En Comú Podem

132

16,67

Carles Pellicer Punyed

D i Llibertat / CDC

126

15,91

Ricardo Redondo Moltó

En Comú Podem

125

15,78

CDC

108

13,64

D i Llibertat / CDC

106

13,38

Miquel Aubà i Fleix

Celia Cánovas Essard

Teresa Moya Giné
Joan Maria Basora Robert
Francisco Ester Uruen

ERC

248

31,31

Ciudadanos

84

10,61

Sebastià Domenech Bosch

Partido Popular

82

10,35

Núria Gómez Granés

Partido Popular

81

10,23

José Juan Acero de Dios

Partido Popular

80

10,10

Fernando Pecino Robles

Ciudadanos

75

9,47

Josefa Aguirre Clapé

Ciudadanos

75

9,47

Joan Sabaté Borràs

PSC – PSOE

65

8,21

Josep Fèlix Ballesteros
Casanova

PSC – PSOE

63

7,95

María Jesús Sequera Garcia

PSC – PSOE

59

7,45

Sandra Janneth Díaz Ramos

PACMA

53

6,69

Carlos Sánchez Ruiz

PACMA

35

4,42

Manuela Perea Arroyo

PACMA

30

3,79

PCPC

5

0,63

RC – GV

3

0,38

12

1,52

José Estrada Cruz
António Chapela Artime
Vots en Blancs
Vots Nuls

29

3,53

Vots Comptabilitzats

821

65,85

Abstenció

426

34,16

Total cens

1.247

100,00
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Escola

LesGunyoles

L’argilaga
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Dijous 11 d’Agost
19:00 · CERCAVILA pels carrers del poble
22:00 · GIMCANA NOCTURNA pel Casc Antic

19:30 · Campionat de bitlles
21:30 · Sopar de Festa Major a càrrec del Bar Casal
23:00 · Pregó de Festes
A continuació actuació del grup

Dissabte 16 de juliol
12:00
13:00
17:00
17:30
19:00
24:00

Dijous 4 d’agost
18:00 · CIRCUIT DE BICICLETES
19:00 · REMULLADA a la plaça de l’Església

Divendres 5 d’agost
18:30 · ESPECTACLE BIKE TRIAL
amb ÀNGEL BATLLE
20:00 · II CONCURS ARGILLESQUES
24:00 · Actuacions dels grups:

TWENTY FLIGHT ROCK i
THE AMERICAN SOUND

Dissabte 6 d’agost

11:00
13:00
19:00
20:00

10:00 · ESMORZAR POPULAR
a la plaça de l’Església
11:00 · TORNEIG DE TENNIS TAULA

a la sala del Cafè

11:30 · X CONCURS DE BITLLES
17:30 · V OLIMPÍADES INFANTILS
21:30 · SOPAR DE VISTELL

a la plaça de les escoles

24:00 · BALL DE NIT amenitzat per la gran

ORQUESTRA MATINADA

22:00

Diumenge 7 d’agost
10:30 · OFICI SOLEMNE
en honor al patró SANT ROC
Tot seguit BALLADA DE
SARDANES I VERMUT
16:30 · GRESCA PER A LA MAINADA
18:00 · MAGNÍFIC PARTIT DE FUTBOL
22:30 · ESPECTACLE D’HUMOR
Seguidament

TRACA I FOCS ARTIFICIALS

11

LaSecuita Vistabella

Divendres 15 de juliol

“MÉXICO LINDO”

Quatre

notícies

Divendres 12 d’Agost
10:00 · FUTBOL PER ALS NENS
a les Pistes Poliesportives
12:00 · TENNIS DE TAULA i PETANCA
al Parc de la Terra Roja
18:00 · GIMCANA PER EMBRUTAR-SE
al Parc Miret
22:00 · CORREFOC pels carrers del Casc Antic
24:00 · ORQUESTRA

MITJANIT i en acabar, DJ

20:00

18:00
21:30

Dissabte 13 d’Agost
12:00 · FESTA DE L’ESCUMA al Parc Miret
17:00 · CONCURS DE DIBUIX al Parc Miret
19:00 · BICICLETADA POPULAR
sortida des del Parc Miret
24:00 · ORQUESTRA

ENIGMA i en acabar, DJ

9:30
9:30

Divendres 26 d’agost
10:00
17:30
19:00
24:00

· CONCURS DE TENNIS TAULA al casal Pujol
· GIMCANA pel poble
· BICICLETADA
· Ball ORQUESTRA BOLERO + Tot seguit
DISCO-MÒBIL a la pista del poble

Dissabte 27 d’agost

10:00

10:00 · CURSA POPULAR CINTO LÓPEZ
i en acabar esmorzar
17:30 · INFLABLES + GUERRA D’AIGUA
a la plaça de l’església
24:00 · BALL ORQUESTRA SHAKATA +
Tot seguit DISCO MÒBIL a la pista del poble

11:00
17:00
19:00
24:00

Diumenge 28 d’agost
Dilluns 15 d’Agost
12:00 · MISSA MAJOR i en acabar, VERMUT a la
Plaça de la Font
17:00 · JOCS REFRESCANTS al Parc Miret
19:00 · PLAYBACKS al Parc Miret
20:30 · CONCURS DE COCS I TRUITES
al Parc Miret
21:30 · SOPAR DE MOTXILLA al Parc Miret
22:00 · GRUP MUSICAL ÈXITS al Parc Miret
24:00 · GRAN

CASTELL DE FOCS I FI DE
FESTA al Parc Miret

11:00/13:00 · TALLER DE CAP-GROSSOS
a la plaça de l’església
13:00 · MISSA
18:00 · GEGANTS + CAP-GROSSOS
recorregut pel poble
20:00 · HAVANERES OLLA BARREJADA
a la pista del poble

22:30 · CORREFOC AMB ELS BANYUTS
de CASTELLVELL recorregut pel poble
· Tot seguit BATUCADA
recorregut pel poble

Organitza: Associació de Veïns de les Gunyoles

Organitza: Associació Cultural de l’Argilaga

Organitza: Associació de Joves de la Secuita.

Organitza: Associació Cultural i Recreativa de Vistabella.

Col·labora:

Col·labora:

Col·labora:

Col·labora:

ÈPOCA CONTEMPORÀNIA
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història

La tercera guerra carlina a la Secuita i el seu
terme. Del 1872 al 1875.
Paraules clau: La Secuita, Tercera Guerra
Carlina, Història, Època contemporània.
Introducció
L’historiador Cortiella en la seva obra sobre la Secuita ja va assenyalar la importància que van tenir
les guerres carlines en la població: “Altra notícia
que volem citar és la forta incidència que varen tenir a la Secuita les guerres carlines, circumstància
que motivà uns episodis bèl·lics molt sagnants; a
la Secuita existí un grup carlista molt important, el
qual motivà aquesta situació conflictiva (Cortiella
1982, 31)”.
La primera referència al pas de tropes carlines per
la Secuita la trobem a finals de 1835, en el transcurs de la primera guerra carlina. El governador de
Tarragona va ser avisat que al poble de la Secuita
hi havia 600 homes dirigits per Llarg de Copons.
En aquest poble van menjar, descansar i robar dos
ramats d’animals. De la Secuita es van dirigir al
Catllar on van dormir. El governador de Tarragona
va sortir de la capital amb 470 infants i 14 cavalls
per combatre’l .
La tercera guerra carlina va ser atiada pel pretendent al tro d’Espanya Carles VII a la primavera de
1872. La seva crida va ser escoltada al País Basc,
Aragó, Navarra, València i Catalunya on s’aixecaren
diverses partides al crit de “Déu, Pàtria, Rei!”. Al
febrer de 1873, Amadeu I, rei d’Espanya va abdicar i s’instaurà la Primera República Espanyola. Va
durar fins el 1874 quan es restablí la monarquia en
la figura d’Alfons XII, fill d’Isabel II. La guerra carlina
va acabar a Catalunya l’estiu de 1875.
La Secuita entre l’esclat revolucionari del 1872 i el
1875 va conèixer el pas de companyies carlines.
Davant d’aquest exèrcit carlí integrat per catalans
i tarragonins, hi havia les forces dirigides pel comandant general i formades per molts soldats procedents de diferents llocs d’Espanya. Aquests eren
coneguts com els Voluntaris de la Llibertat. Passat
el primer any de guerra es crearen els Voluntaris de
la República.
Els carlins atacaven les comunicacions, imposaven
nous impostos, tallaven les aigües i provocaven
danys a les collites (Vallverdú 1997, 235-268). Per
la seva banda, els liberals duien a terme una guerra d’erosió on s’intentava desgastar l’exèrcit carlí
a través de la repressió, el càstig, l’embargament
i l’empresonament dels seus partidaris (Vallverdú
1997, 268-297) .
Obres de fortificació
Sembla que la Secuita va ser com tants altres pobles del Camp de Tarragona, escenari privilegiat
del pas de les partides carlines.
La major part de les obres de fortificació dels pobles van començar al 1873 i es reduïen a fortificar

l’església i el campanar. Als llocs on hi havia muralla es reconstruïen les portes i els panys de paret
enderrocats. Quan s’acostaven les partides carlines els veïns es refugiaven als edificis més sòlids
com el castell o l’església.
Els carlins actuaven intensament en la destrucció
de les defenses dels pobles (Vallverdú 1982, 215218). Per aquest motiu sembla que la població va
renunciar a la fortificació i defensa de la Secuita,
escarmentada per la duresa de la repressió carlina
(Vallverdú 1997, 223).
Segons Cortiella, el tercer sector del campanar de
la Secuita és un afegit del segle XIX de forma quadrangular, amb arestes i dues finestres de poca altura. Segurament es va construir a començaments
del segle XIX i serví com a torre de vigilància durant
les guerres carlines (Cortiella 1982, 47).
L’abril de 1874 es van subhastar les portes del
Portal anomenat de Tarragona i d’alguns maons
procedents de les obres de fortificació del poble.
Van ser adquirides per Josep Sagí Vidal per 202
pessetes amb 50 cèntims i 25 pessetes respectivament .
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· Gener 2013
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2016 · 2012
Juny 2016

allistaments, lleves, mobilitzacions, mossos útils i
pròfugs.
En una reunió de la municipalitat de la Secuita es
va acordar recaptar fons per realitzar una batuda
contra els carlistes. Aquests diners havien de servir per socórrer els voluntaris mobilitzats. L’ajuntament va acordar cridar els contribuents de la població per tal que avancessin el quart trimestre del
Repartiment General .
Al març de 1874 els ànims de la població mobilitzada de la Secuita havien decaigut a causa dels
tristos successos que havien passat al Vendrell i
als fets ocorreguts al Pont d’Armentera i a Alió .
Al novembre de 1874 la Secuita va rebre un ofici
del cap de Perafort perquè ajudés a costejar les
obres en el planejament d’un telègraf òptic militar
que havia d’aixecar-se a la població .
Curiosament l’acta del 16 d’agost de 1875 assenyalava que les circumstàncies de la guerra amb
els carlistes no eren adequades per ostentacions
d’alegria durant la Festa Major .

Per frenar l’espoliació sistemàtica dels pobles, les
autoritats militars acceptaren el pla de la reunió de
Valls, celebrada el dia 7 d’agost de 1873. Consistia en donar ajuda a qualsevol poble atacat pels
carlins amb la creació d’un cos de 850 voluntaris
pertanyents a diferents municipis. Entre ells hi havia voluntaris de la Secuita (Vallverdú 1997, 101).

Per últim veiem que el dia 18 de desembre de 1873
va ser mort per les tropes reals en el seu enfrontament amb els voluntaris republicans Josep Solé
Salort dels Masos (Veure doc.3). Aquest individu
havia estat conseller de l’Ajuntament de la Secuita
i president de la Junta Local .
Les actes de l’Ajuntament de la Secuita
A la caixa 1172 de l’Arxiu de l’Ajuntament de la Secuita es conserven les actes dels anys que van del
1872 al 1875. Una lectura ràpida d’aquesta documentació ens fa adonar que la informació que ens
aporten aquestes actes és molt limitada pel que fa
al pas de partides carlines per la població. En canvi són abundants les notícies referents a milicians,

Al desembre de 1872 va estar a la Secuita la partida de Quico de Constantí. El diari considerava sorprenent que els liberals de la Secuita permetessin
que una partida carlina tan dèbil entrés al poble i
demanés diners. A finals de desembre, hi havia reunits al poble i terme de la Secuita uns 1200 carlistes. A causa d’això a Valls es van prendre algunes
mesures.
L’any 1873
A començaments de 1873 la partida dirigida per
Quico de Constantí va sortir del Catllar i va passar per la Secuita. Els voluntaris d’aquest poble
li van disparar alguns tirs sense cap mort ni ferit.
Al febrer de 1873 les partides carlines que dirigien
Quico de Constantí i Miret amb un total de 500 o
600 homes, van passar per les immediacions de
la Secuita. Alguns habitants del poble van anar a
avisar als del Catllar provocant la fugida dels seus
principals contribuents cap a Tarragona .

Al març de 1873 una partida carlina no molt nombrosa va intentar penetrar al poble de la Secuita.
Però els voluntaris de la població es van quadrar,
van prendre posicions i després de dues hores de
tiroteig, van aconseguir refusar als carlistes amb
algunes pèrdues .

Si mirem els llibres d’òbits de la Secuita en el període que va de 1872 a 1875 veiem com el dia 13
d’agost de 1872 va morir d’un tir efectuat pels voluntaris de Catalunya Antoni Raduà. Va morir a 100
passos de l’última casa del poble pel camí de l’Argilaga (Veure doc1).
De l’abril al desembre de 1873 els enterraments de
la Secuita es feien sense passar per l’església de
la Secuita ja que estava ocupada militarment i convertida en quarter i fortalesa pels voluntaris de la
República del mateix poble. En aquests moments
era el capellà de l’Argilaga el que tenia autorització per redactar les últimes voluntats dels difunts
(Veure doc.2).

Lladós. El difunt es deia Josep Antoni Raduà, era
conegut a Tarragona i confessava idees liberals
(Veure doc.1). Se li va tallar una orella i va ser ensenyada a la gent com a acte d’heroïcitat. L’home
era mestre d’educació primària a Renau .

A la primavera de 1873 els escamots dominaven
el camp i molts pobles; només les grans ciutats
resistien. Els carlins entraven i sortien dels pobles
quan volien i s’apoderaven dels fons dels seus
ajuntaments.

Els llibres d’òbits de l’Arxiu Arxidiocesà de
Tarragona

L’any 1872
A diferència de les actes de l’Ajuntament, en les
fonts d’hemeroteques són nombroses les notícies
sobre el pas de carlins per la Secuita.
Al 24 d’abril de 1872 es noten moviments de tropes a Vallmoll, Masllorenç, la Secuita i la Selva (Vallverdú 1997, 43).
Al maig de 1872 entre el terme de Vallmoll i el de
la Secuita van aparèixer els primers deu o dotze
homes armats. Van sortir a perseguir-los d’aquests
pobles els Voluntaris de la Llibertat .
Al juny de 1872 va córrer la veu que al poble de la
Secuita es dirigien algunes partides carlines. Sembla que uns 250 homes van passar la nit al terme
i el dia següent emprengueren la marxa cap a Vilabella on s’havien de reunir amb una altra força
insurrecta. A Vilabella sumaren un total de 800 homes, regularment armats i que esperaven l’arribada del general Tristany (Vallverdú 1997, 57).
Com hem vist, a l’agost de 1872 va tenir lloc l’afusellament d’un agent electoral a la Secuita per
part dels miquelets. Es pensava que l’individu era
carlí malgrat haver confessat ser un agent del Sr.
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A l’abril de 1873 els voluntaris liberals del Catllar,
la Secuita i Altafulla es van reunir per fer un reconeixement a les immediacions de la Juncosa per
trobar alguns dels grups de carlistes que formaven
part de la partida del Quico de Constantí, la qual
a causa de la batuda que havia sofert es trobava
completament dispersada . L’Ajuntament de la Secuita va elevar una instància al Capità General per
referir-se a la demanda de pensions pels voluntaris de la Secuita que prengueren part en la batuda
contra els carlistes .
Al maig de 1873 la facció Vallès va atacar el poble
de la Secuita. Es va demanar al governador de Tarragona que enviés forces de voluntaris. Els voluntaris de la Secuita van refusar la facció després de
dues hores de foc que van causar diversos ferits.
Segons Vallverdú, aquesta escomesa no tingué
cap resultat pràctic (Vallverdú 1997, 91).
A finals de 1873 la partida carlina de Quico de
Constantí, en sortir dels Garidells, va passar per
les immediacions de la Secuita, poble on va intentar entrar. La resistència dels voluntaris del poble
va ser important i els carlistes es van retirar en direcció a Vilallonga .
Un episodi important va succeïr al maig de 1873
quan uns 40 voluntaris de la Secuita van escar-
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mentar als Pallaresos a una partida carlina molt
nombrosa. En un article d’un diari del 1909 titulat
“Los crímenes del carlismo” es deia sobre aquest
fet, que van fer retrocedir a més de 600 de la facció
Cucala, Vallès i Cercós. En fugir, els facciosos van
trobar un pobre pastor que tornava de missa a una
masia propera. Per si era veí de la Secuita el van
afusellar. El moribund no va morir malgrat el tir al
ventre i va ser traslladat a una casa de camp propera on va morir .
Als Pallaresos els carlins van segrestar dos individus de l’ajuntament i tres propietaris per no pagar la contribució. La partida carlina era formada
per 700 homes i 30 o 40 cavalls dirigits per Vallès,
Cucala i altres capitostos. Van entrar al terme dels
Pallaresos i demanaren 160 duros de contribució.
En no fer-se efectiva la contribució s’emportaren
l’alcalde, dos consellers i tres propietaris, a qui van
deixar en llibertat a la tarda per 50 o 60 duros. Entre
18 i 20 voluntaris de la Secuita es van col·locar a la
sortida dels Pallaresos en tres grups i van disparar
als carlistes matant el cavall que portava Cucala i
a un noi que guardava bous. El grup de la Secuita es va retirar de forma ordenada i disparant. Els
carlistes pensaren que aquell grup era l’avançada
d’una força superior, van deixar de perseguir-los i
es dirigiren cap a l’Argilaga .
Els voluntaris de la Secuita colpegen fort
Al desembre de 1873 es van sentir al terme municipal de Tarragona descàrregues de fusells que
procedien de les immediacions de la Secuita. Al
passar la partida del cap Mora, van sortir uns trenta voluntaris del poble amb l’objectiu d’atacar-la.
Però els carlistes eren més nombrosos i els voluntaris de la Secuita es van haver de retirar. Hi va
haver un mort i dos ferits. Els carlistes també van
tenir diverses baixes que no es van poder precisar.
Segons la Campana de Gràcia “Los voluntaris del
poblet de Secuita han fet retrocedir victoriosament
al cabdill Mora, que havia anat a atacar-los al front
de cinc cents homes. Els valents de la Secuita
quan es tracta de donar felpas als carlins sembla
que es donen pressa ” El voluntari mort era fill de
la Secuita i veí de la ciutat de Tarragona. En una
carta al Diario de Tarragona es puntualitzava que
en el xoc dels nacionals contra la partida de Mora,
hi va haver tres ferits carlistes i un mort i dos ferits
dels voluntaris. El mort entre els voluntaris era Josep Solé Salort dels Masos.
Els anys 1874 i 1875
Al gener de 1874 el segon batalló de Tarragona
de l’exèrcit real de Catalunya va passar per la Secuita. Els homes armats del poble van sortir-ne i
van prendre posicions per impedir el seu pas.
La primera i segona companyia van rebre l’ordre
d’atacar als secuitencs. El foc que es va creuar va
ser tan important que els soldats de la Secuita es
van tancar a dintre de la població. Hi va haver tres
morts i cinc ferits del bàndol de la Secuita.
Aquell mateix mes van arribar a Tarragona la major
part dels músics que formaven part de la banda de
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la partida de Saqueta que es trobava a la Secuita.
Se’ls va indultar per haver justificat que si van seguir amb la partida era per la força i no per intentar
revoltar-se.
Al febrer les faccions de Mora, Capellà de Prades, Baró i Quico de Constantí, formant un total
de 1200 homes, van sortir de la Secuita i es van
presentar al poble de la Selva.
El batalló de caçadors de Reus dirigit per Lience
va sortir de Tarragona en direcció a Castellvell i Almoster. En arribar a la Secuita l’avançada de la columna republicana, va ser sorpresa pels carlistes,
que es dirigiren en fuga precipitada cap a la Selva.
A l’abril de 1874 va estar a la Secuita una partida
carlina que va ordenar als estanquers que expenguessin segells del seu rei per la correspondència
o se’ls aplicaria una multa de dos-cents duros.
A l’agost de 1874 els individus de l’Ajuntament
de la Secuita van quedar en llibertat al poc temps
d’haver estat traslladats a les presons nacionals
del quarter del Carro. Però quedaren presos els
pares o familiars de mossos fugitius.
L’any 1875 es va caracteritzar per reduir-se el
nombre d’atacs. A començaments de l’any veïns
de Tarragona van veure a la Secuita i presoner dels
carlistes, al cap de voluntaris de Barberà, que havia estat detingut el dia anterior a l’estació de la
Selva.
Conclusions
Tal i com ja va assenyalar Cortiella, les guerres carlines van tenir un impacte important a la Secuita.
La Tercera Guerra Carlina va significar el pas de
partides carlines pel terme. En moltes ocasions es
van enfrontar amb els liberals de dins de la població. Caldria realitzar un estudi més extens per
conèixer en detall l’abast de tots aquests fets en la
història de la Secuita.
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Apèndix documental
(doc.1) Partida de defunció de José Antonio Raduá
en mans dels voluntaris de Catalunya. 13 d’agost
de 1872. Libro de defunciones de la parroquia de
la Secuita. Del 22.01.1852 al 09.08.1891. Arxiu

Diocesà de Tarragona.
Raduá, José Antonio
En el pueblo de Secuita, Arzobispado de Tarragona, a los trece días del mes de Agosto de mil
ochocientos setenta y dos, a las cinco de la tarde,
sin darle lugar para confesarse, murió a manos de
los voluntarios de Cataluña al parecer de un tiro y
a unos cien pasos distante de la última casa del
pueblo por el camino de Argilaga, José Antonio
Raduá, de unos treinta y cinco a cuarenta años de
edad, natural de Ascó, casado y vecino de Tarragona. Y al día se le dió sepultura a su cadáver en
el cementerio de la Parroquia. Y por ser así firmo la
presente partida de óbito en el pueblo de la Secuita día catorce de dicho mes y año.
Jaime Aragonés

tropas reales, en una acción sostenida entre ellas y
los voluntarios republicanos del mismo pueblo,José Solé labrador, propietario de los Masos, término municipal del referido pueblo, viudo de Teresa
Domingo, de cincuenta y nueve años de edad, hijo
legítimo y natural de Juan y Rosalía Salort, difuntos, y el día veinte del mismo mes se dió sepultura
eclesiástica a su cadáver en el cementerio de la
propia Parroquia, haciéndose todos los oficios de
sepultura en el cementerio por estar depositado
allí de antemano. No dio lugar a suministrarle sacramento alguno. Y por ser así firmo la presente
partida de óbito en Argilaga, día veintidós del mismo mes y año.
Pablo Virgili. Pbro.
Text i fotografies: Marc Dalmau Vinyals

P. Ecónomo
(doc.2) Partida de defunció de Pau Rufà Blanch,
que va ser enterrat sense passar per l’església de
la Secuita per estar ocupada militarment i convertida en quarter i fortalesa pels voluntaris republicans. 20 d’abril de 1873. Libro de defunciones
de la parroquia de la Secuita. Del 22.01.1852 al
09.08.1891. Arxiu Diocesà de Tarragona.
Rufá Blanch, Pau.
En el pueblo de la Secuita Arzobispado de Tarragona a los veinte días del mes de Abril de mil ochocientos setenta y tres, recibidos los sacramentos de
Penitencia y Extremaunción, no pudiendo recibir el
sacramento de Viático por los continuos vómitos a
la edad de cincuenta y dos años, murió Pablo Rufá,
labrador y natural de la Secuita, hijo legítimo de los
consortes Juan Rufá, labrador, y María Blanch,
difuntos. Y el día siguiente se dió sepultura eclesiástica a su cadáver en el cementerio de la propia
parroquia sin pasarle por la Iglesia, por estar ésta
ocupada militarmente y convertida en cuartel por
los voluntarios de la República. Otorgó testamento
en poder del infrascrito cura párroco de Argilaga
por estar inservible de párroco propio dicha iglesia
y haberle autorizado competencia el M.I. Sor. Vicario Capitular. Y por ser así firmo la presente partida
de óbito en el pueblo de Argilaga, día veinte-tres de
dicho mes y año.

1 Eco del Comercio. 06/01/1836.

2 Acta número 18. Llibre actes 1874. Caixa 1172. Ajuntament de la
Secuita.
3 Llibre Actes 1872. Caixa 1172. Ajuntament de la Secuita.

4 Acta número 16. Llibre Actes 1873. Caixa 1172. Ajuntament de la
Secuita.

5 Acta número 11. Llibre Actes 1874. Caixa 1172. Ajuntament de la
Secuita.
6 Acta 22/11/1874. Llibre Actes 1874. Caixa 1172. Ajuntament de la
Secuita.

7 Acta 16/08/1875. Llibre Actes 1875. Caixa 1172. Ajuntament de la
Secuita.
8 La Independencia. 04/05/1872. Diario de Tarragona. 03/05/1872.
9 El Combate. 18/06/1872.

Nota. El día doce de mayo del mismo año se celebraron los funerales de 3a clase en la Parroquia de
Argilaga. Pablo Virgili.
(doc.3) Partida de defunció de Josep Solé Salort,
mort per les tropes reals. 18 de desembre de 1873.
Libro de defunciones de la parroquia de la Secuita. Del 22.01.1852 al 09.08.1891. Arxiu Diocesà de
Tarragona.
Solé Salort, José.
En el pueblo de Secuita Arzobispado de Tarragona, a los dieciocho días del mes de Diciembre de
mil ocho cientos setenta y tres fue muerto por las
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Brew Beer Art Primera mostra de
cervesa artesanal de la Secuita
El passat 21 de maig es va posar en marxa la primera edició del Brew Beer Art, una mostra de cerveses artesanals que pretén ser itinerant. Aquesta
primera edició es va realitzar a la Secuita, de la
mà de “Plexo y Lito Fraysse Multiservicios” amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
La mostra va comptar amb vuit artesans i més de
20 varietats de cervesa catalana, amb una bona
representació de les tarragonines.
Des de les 11 del matí i fins ben entrada la nit l’èxit
de participació va estar assegurat. Molts veïns i
gent vinguda per a l’ocasió pogueren degustar i
comparar cerveses de diversos gustos i graduacions. La mostra també comptà amb una zona infantil i una zona gastronòmica, així com amb la dinamització musical de dj’s per tal que els assistents
gaudissin d’una experiència complerta.
Aprofitem aquestes línies per felicitar a l’organització de l’acte i animar-los a posar en marxa properes edicions de la mostra.

10 Regeneración. 21/08/1872. El Combate. 23/08/1872.
11 La Independència. 18/12/1872.
12 La Esperanza. 27/12/1872. .

13 Diario de Tarragona. 26/01/1873.

14 Diario de Tarragona. 18/02/1873. .
15 La Esperanza. 27/03/1873.

Festa de la gent gran
2016

Dóna-me’n una mica,
pots salvar una vida.

16 Diario de Tarragona. 29/04/1873.

17 Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona. 17/04/1873.
18 La Esperanza. 30/10/1873.
19 El Motín. 03/06/1909.

20 La Época. 27/05/1873.
21 Diario de Tarragona.

22 La Campana de Gràcia.
23 Diario de Tarragona.
24 Diario de Tarragona.

25 El Estandarte Católico.
26 Diario de Tarragona.

27 La Discusión. 26/02/1874.

28 Diario de Tarragona. 23/04/1874.

29 Diario de Tarragona. 14/08/1874.Diario de Tarragona. 15/08/1874.
El Imparcial. 16/08/1874.
30 Diario de Tarragona. 30/01/1875.

Pablo Virgili.
Cura párroco.
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Aquest any també celebrarem la festa de la gent
gran el diumenge 5 de juny. La trobada s’organitzà
al gimnàs de l’escola Guillem de Claramunt, com
en edicions anteriors.

El 14 de maig, a la terrassa de la Zona Esportiva
Municipal, va tenir lloc l’entrega de trofeus de la
II Lliga de Pàdel de la Secuita. A l’acte assistiren
unes 150 persones entre jugadors i familiars.

L’acte començà al migdia, tot apunt per començar.
El dinar va consistir en una amanida complerta,
paella, postres i cafès. A continuació, Maria Boira
i Carme Miró, van dedicar uns poemes al públic assistent. Després el ball a càrrec del “Duo Ruben’s”,
que va fer ballar a quasi tothom fins al vespre.
Junts passàrem una molt bona jornada, bon ambient, bon dinar i bon ball, només trobàrem a faltar
unes “gotetes” després del cafè. L’any vinent repetirem!

Entrega de trofeus de
la II Lliga de Pàdel de
la Secuita

Els organitzadors de la lliga, després de l’entrega
de trofeus en les diverses categories, van oferir als
assistents un copiós “pica-pica”.

El 8 de maig, al gimnàs de l’escola Guillem de
Claramunt, s’organitzà la ja tradicional campanya
de donació de sang. Aquesta campanya es realitza
dues vegades l’any al municipi, a la primavera i a
la tardor, normalment coincidint amb la Marató de
TV3.
Volem agrair-vos el fet que els veïns del municipi
sempre responen a aquestes crides i que la seva
generositat pot salvar moltes vides. En total es van
recollir 36 donacions al llarg de quatre hores al
matí. Un exemple de solidaritat.
Esperem poder comptar cap a la tardor novament
amb la visita dels nostres amics del Banc de Sang
i Teixits de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, ells
saben que al municipi de la Secuita sempre son
benvinguts.

Des d’aquestes línies volem felicitar als organitzadors de la Lliga de Pàdel pel seu esforç i dedicació
altruista i animar-los en l’impuls de noves edicions
que esperem posar en marxa aviat.
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Cursos de formació en
noves tecnologies
i Internet

Sant Jordi
El 23 d’abril, per Sant Jordi, es van instal·lar les
tradicionals paradetes de llibres i roses al carrer
Progrés cantonada amb la carretera de Tarragona,
on els veïns i veïnes del municipi tingueren l’oportunitat d’escollir les últimes novetats literàries editades i d’adquirir la tradicional rosa per regalar a les
persones estimades.
Col·laboraren en l’organització el grup de GELS de
la Secuita i l’Escola Bressol Els Guillemets. Els beneficis recollits de la venda de llibres es van destinar a l’adquisició de contes infantils pels infants de
l’Escola Bressol Municipal.
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Piscina municipal de la Secuita Temporada estiu 2016
TEMPORADA 2016
Del 24 de juny a l’11 de setembre
• Abonament MENSUAL JULIOL:
De 25 de juny a 31 de juliol
• Abonament MENSUAL AGOST:
De l’1 d’agost a l’11 de setembre
Els abonaments i talonaris de tiquets es facilitaran
a les oficines de l’ajuntament.
Cal portar:
- DNI - Fotografia carnet.
- Comprovant de pagament.
Forma de pagament:
- Ingrés o Transferència al CC:
ES46 2013 3311 1102 1005 8521
de Catalunya Caixa.
- Pagament amb Targeta a les oficines de l’Ajunta
ment.
La documentació es pot aportar per correu electrònic: aj.secuita@altanet.org indicant en l’assumpte
PISCINA o personalment a les oficines municipals.

1

Menors de 6 anys
entrada lliure

2

Entrada diària
ABONAMENTS

3a

3b

4a

4b

En un primer moment es van començar a impartir en el Punt Tic (Hotel d’Entitats), però per tal
de millorar la cobertura i agilitzar la navegació
dels usuaris es canvià l’ubicació a la sala de
Plens de l’Ajuntament.
Els cursos oferiren un màxim de 10 places per
curs, que van quedar esgotades ràpidament en
ambdues modalitats:
1) INTERNET A LA TEVA MÀ
Navegar per Internet amb tauletes i mòbils.
Conèixer la tecnologia.
Identificar els diferents dispositius.
Familiaritzar-se amb el programari bàsic.
Utilitzar diferents navegadors.
Fer servir diferents serveis bàsics que posa al
nostre abast TINET.
Aprendre a descarregar Apps.

Conèixer i configurar les xarxes socials.
Diferenciar què és una plana web i un blog.
Saber els requisits bàsics per a crear una web.
Conèixer l’espai web.
Conèixer el servei de creació de blogs de TINET.
Crear una pàgina web o un blog professional o
personal.
Amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona
i per assolir els coneixements es posà a disposició
dels alumnes una tauleta, amb la que es configuraren l’accés a Internet, es personalitzaren els controls i l’aparença, es navegà per Internet de manera
segura, es cercà informació, es va fer servir el correu electrònic TINET i s’utilitzaren altres recursos
de comunicació.

El 23 d’abril, Sant Jordi, es van instal·lar les tradicionals paradetes de llibres i roses al carrer Progrés
cantonada amb la carretera de Tarragona, on els
veïns i veïnes del municipi tingueren l’oportunitat
d’escollir les últimes novetats literàries editades i
adquirir la tradicional rosa per regalar a les persones estimades.
Col·laboraren en l’organització el grup de GELS
de la Secuita i l’Escola Bressol Els Guillemets. Els
beneficis recollits de la venda de llibres es van destinar a l’adquisició de contes infantils per els infants
de l’Escola Bressol Municipal.

5€

EMPADRONATS

NO EMPADRONATS

50 €

70 €

REDUÏT 6 anys a
13 anys / majors
65 anys

25€

40€

Individual Mensual

ADULT 14 anys a
64 anys

25 €

35 €

REDUÏT 6 anys a
13 anys / majors
65 anys

13 €

20 €

Familiar Temporada
(llibre de família)

Els 2 primers

40 €

60 €

A partir del 3er
Familiar Mensual
(llibre de família)

20 €

30 €

20 €

30 €

10 €

15 €

Els 2 primers
A partir del 3er

5

Talonari 10 entrades

Abonats i
empadronats

3 € dia - 30 € TALONARI

Activitats
de la piscina municipal

Finalitza la temporada
de Futbol Infantil
2) PARTICIPA A LES XARXES SOCIALS
Activar la presència a la Internet social.

Acompanyat
major d’edat

Individual Temporada ADULT 14 anys
a 64 anys

Convenis de col·laboració:
Amb l’abonament de soci de la piscina de la
Secuita

Entre el 16 i el 26 de maig s’impartiren dos
cursos gratuïts de formació per a tots aquells
veïns i veïnes interessats en millorar els seus
coneixements pràctics en noves tecnologies i
internet.
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MATI

PRIMERA
TROBADA
INTERCANVI
PLAQUES DE CAVA

VISTABELLA

Venda d’ampolla de cava

Adernats Reserva
Gran Medalla d’Or Brussel·les 2016

Ampolla cava amb placa:

PREU

7,50€

Diumenge 21 d’Agost 2016

Horari: De 10.00h. a 14.00h.
Lloc: Davant Casal Jujol
C/ Onze de Setembre s/n

Telèfon de contacte 616 11 57 78 (Joan Tasias)
Organitza:

Col·labora:

10:00 h.
11:00 h.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Gimnàstica
Aquàtica

Gimnàstica
Aquàtica

Gimnàstica
Aquàtica

Gimnàstica
Aquàtica

Gimnàstica
Aquàtica

TARDA
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

16:30 h.
17:30 h.

Iniciació natació
PRE-INFANTILS

Iniciació natació
PRE-INFANTILS

Iniciació natació
PRE-INFANTILS

Iniciació natació
PRE-INFANTILS

Iniciació natació
PRE-INFANTILS

17:30 h.
18:30 h.

Tecnificació
INFANTILS

Tecnificació
INFANTILS

Tecnificació
INFANTILS

Tecnificació
INFANTILS

Tecnificació
INFANTILS

Aquagym

Pilates

Aquagym

Pilates

Aquagym

19:00.h
20:00.h

20:00.h
21:00.h

JULIOL

AGOST

1a. quinzena 04 al 15 de juliol
2a. quinzena 18 al 29 de juliol
Iniciació natació PRE-INFANTILS :
Tecnificació INFANTILS :
Aquagym: Inici 27/06/2016
Pilates: Inici 05/07/2016
Gimnàstica aquàtica:
Inici 27/06/2016 10:00 a 11:00

1a. quinzena 01 al 12 d’agost
2a. quinzena 16 al 29 d’agost
COST PER QUINZENA

50€
25€
GRATUÏT per a abonats i
entrades de dia.

Informació i preus Sra. Karina
Figueres al telèfon. 644 18 48 47

GRATUÏT per a abonats.

EDATS
De 3 a 5 anys.
De 6 a 12 anys.
Recomanat a partir de 14 anys.
Recomanat per a totes les edats.
Recomanat per a majors de 50
anys.

CULTURA A LA FRESCA
Cultura a la Fresca va néixer l’any 2015 amb
la voluntat de desenvolupar una oferta cultural
molt innovadora, amb tot un seguit d’actuacions
de petit format vingudes d’arreu del món.
Cada divendres, a les 22:30h al pati de l’Ajuntament, de la mà d’Aleix Cortès, director de
l’iniciativa en les dues edicions, es cerca una
variada oferta d’espectacles. Molts d’ells estan
fora dels circuits comercials establerts, i és un
autèntic luxe el fet de poder comptar amb ells.
Acompanyeu-nos en aquesta segona edició de
Cultura a la Fresca. En aquests viatges de diversitat cultural compartirem la fresca de la nit
i la frescor d’unes formes d’expressió artística
diferents.

1 de juliol

Hèctor Arnau Monòlegs i poemes
L’escriptor, poeta, traductor, músic i actor
Hèctor Arnau (València) ens farà un recorregut de sàtira narrativa, i al mateix temps ens
presentarà els seus llibres, textos i creacions.
Tot un espectacle que va molt més enllà dels
límits i les costums establertes en la nostra
societat. De ben segur que és una molt bona
proposta per iniciar les nits d’aquest proper
Juliol.

8 de Juliol

L’Aviador Màgic
Espectacle de màgia. Si us agrada la màgia
per a adults i voleu gaudir d’aquest gran art,
no us podeu perdre els viatges i aventures
que aquest Aviador Màgic us proposarà. Ni
la realitat ni la ficció són contradictòries, ni
l’Aviador deixarà que les il·lusions quedin en
un segon pla.

15 de juliol

Josep Calle
Repàs per la seva filmografia.

Animador especialitzat en stop

motion, que consisteix en crear la il·lusió
de moviment a partir d’una successió de
diferents imatges estàtiques. Amb gairebé 10 anys d’experiència, els seus curts
d’animació han estat premiats i seleccionats en més de 30 festivals internacionals
d’animació.

Cada divendres a les 22:30 hores
al pati de l’Ajuntament de la Secuita,
carrer Sant Cristòfol, 2 – La Secuita.
Entrada pel camí del Molí s/n.
Aforament limitat.
Organitza:
Ajuntament de La Secuita
amb la col·laboració i direcció d’Aleix Cortès.

l
El racó natura
de la saviesa

Calaix creatiu

Las moscas
Vosotras las familiares
inevitables golosas
vosotras, moscas vulgares
me evocáis todas las cosas
¡Oh, viejas moscas voraces
como abejas en abril,
viejas moscas pertinaces
sobre mi calva infantil¡
Moscas de todas las horas
de infancia i adolescencia
de mi juventud dorada;
de esta segunda inocencia
que da no creer en nana,
en nada
¡Moscas del primer hastío
en el salón familiar,
las claras tardes de estío
en que yo empecé a soñar¡
y en la aborrecida escuela
raudas moscas divertidas,
perseguidas, perseguidas
por amor de lo que vuela.
Yo sé que os habeis posado
sobre el juguete encantado,
sobre el librote cerrado,
sobre la carta de amor,
sobre los párpados yertos
de los muertos.
Inevitables golosas,
que ni labráis como abejas,
ni brilláis cual mariposas
pequeñitas, revoltosas,
vosotras, amigas viejas,
me evocáis todas las cosas.
Antonio Machado

Minairons
A l’Alta Ribagorça en diuen diablorins, al Pallars, a Andorra, i a l’Alt Urgell, reben el nom de Minairons – amb les
variants de manairons o menairons. Tots aquests noms
es refereixen a uns mateixos éssers diminuts que algú
guarda tancats dintre d’un canut d’agulles. Pel que fa a la
natura real d’aquests éssers també hi ha diversitat d’opinions. Alguns padrins parlen de cuques, així en general,
sense aclarir, per exemple, si aquestes bestioletes poden
volar o no. Altres diuen que són com un eixam de mosquits petitíssims, gairebé invisibles. Ningú no en dubta,
però, que són tan remenuts que en un canut de canya n’hi
caben milers i quan hom els destapa, surten delerosos
exigint un treball. En fi, que són un corcó de feina, encara
que no siguin ben bé corcs.
Lluny de constituir una espècie estranya, exclusiva dels
Pirineus, els minairons formen part d’una família de follets
diminuts que viuen i treballen als boscos dels contes de
fades europeus.
L’escriptor Bertolt Brecht, en un dels seus poemes més
coneguts, es preguntava fa unes dècades: “ Tebes, la
de les Set Portes, qui la construí? Als llibres figuren els
noms dels reis. Arrossegaren els reis els grans blocs de
pedra?” per descomptat que no.

Lo Tarter dels Minairons

Lledoner

L’hereu de la Borda del Feu, una masia de la Guàrdia
d’Ares, tenia el canut dels minairons. Un dia al matí anava amb el seu mosso a la fira d’Organyà per comprar una
mula. Quan ja eren a la Collada del Pillat, l’amo es va
recordar que s’havia descuidat el canut a casa i hi va fer
tornar al mosso:
-A sota del meu matalàs – li va dir- hi trobaràs un canutet
d’agulles. Ves-lo a buscar, però sobretot no l’obris. No el
destapessis per res del món!
El mosso, cames ajudeu-me, va tornar a la masia. Va
agafar el canut i, picat per la tafaneria, va voler esbrinar què coi hi guardava el seu amo allí dintre. De tornada, quan tot just si havia travessat el barranc, va obrir
el canut. En treure el tap, va sortir un raig de minairons
que feia feredat de sentir. “ Què farem, què direm? Què
farem, què direm?” brunzien neguitosos davant dels seus
nassos com un eixam de mosquits. El mosso, tot desconcertat, no sabia cap on girar-se. Finalment se li va
ocórrer de dir:
-Agafeu tots els rocs que trobeu i atartereu-los allà dalt.
Com emportats pel follet, els minairons es van afuar cap
a l’indret que el mosso els assenyalava i, en un batre
d’ulls, hi van traginar totes les pedres de la muntanya.
Immediatament, van tornar a arremolinar-se damunt del
seu cap: “Què farem, què direm? Què farem, què direm?”
rondinaven cada cop més neguitosos.
-Doncs ara......-rumiava el mosso- , Doncs ara, fiqueu-vos
dintre del canut!
En un ai, van colar tota per l’ull del canut, com si se’ls
xuclés un remolí del riu. El mosso va enroscar el tap ben
enroscat i va respirar tranquil. Encabat, va continuar el
camí, fins que va trobar l’amo que ja l’esperava a l’Arreposador de Cabò.
L’endemà al matí, l’amo treia foc pels queixals.
-Què reïres de Déu me’ls hi vas fer fer ahir als minairons?
-Jo? No re....No el vaig pas obrir el canut- balbucejava
el mosso.
-No ho neguis, que bé m’ho he prou trobat aquesta nit.
Estaven xops de suor.
Perdoneu la meua tafaneria- va confessar finalment el
mosso- No sabia què mana’ls i al final, els vaig dir que
traginessin rocs.
-Doncs tu sí que es tornat a nàixer, xicot! Si no els haguessis manat cap feina, t’haurien fet la pell allí mateix.
Des de llavors, l’indret del bosc on van actuar els minairons, es coneix com el Tarter del Minairons. Són unes
garberes de rocs i camals, allargassades com un riu i situades al mig del bosc, a l’altre cantó del barranc de la
masia del Feu.

La seva utilització com a arbre ornamental, la principal
avui en dia, fa que el puguem veure en parcs, jardins,
places i carrers. Pot viure entre 500 i 600 anys i en tot
tipus de terreny. A més de la utilització com a arbre ornamental, el lledoner s’ha utilitzat tradicionalment per fer
eines del camp, agrícoles com forques, pales de ventar
mànecs, fous, etc. Aprofitant la seva flexibilitat i duració.
Les seves branques han estat usades com aliment pel
bestiar i també se n’obtenia llenya i carbó per això es troba freqüentment prop de masies.
Té propietats medicinals com astringent, antidiarreic i estomacal. Les arrels s’havien utilitzat per extreure un colorant groc per tenyir la seda.
Els seus fruits, els lledons, són dolços i comestibles, es
poden menjar tal com són, però l’ús més freqüent és per
fer melmelada de lledó.

Til·ler
Els til·lers són un gènere d’arbres de la família de les malvàcies.
És un arbre d’ús ornamental, són arbres de bon volum.
Les flors d’aquests arbres són molt aromàtiques, en forma de xicotets xanglots grocs amb una bràctea allargada.
Aquestes són conegudes per les seves propietats curatives, combatre refredats o altres afeccions respiratòries.
També són utilitzades com a tranquil·litzants o somnífers,
preparant-se en forma d’infusió o te anomenat til·la
Arriben a viure 900 anys, creixent lentament. S’utilitzen
sovint per repoblar carrers i places. Les fulles que cauen
dels til·ler en descompondre’s proporcionen un humus en
alt contingut mineral i de nutrients que resulta molt útil
per millorar terres escasses de minerals i altres nutrients

Cuina/Noticia
Cuinant Bacallà i Tonyina
El 24 de maig i el 7 i 14 de juny, de la mà d’en Ferran
Gimeno, vàrem poder gaudir de dos cursos de cuina. El
primer sobre l’elaboració de diversos plats on la tonyina
era l’ingredient principal. El segon que es va dividir en
dos dies tractava sobre l’elaboració del bacallà. El primer
dia plats freds i el segon calents i més elaborats.
En Ferran va explicar petits secrets professionals de la
preparació dels plats, diverses receptes i presentacions.
Els assistents prengueren bona nota, participaren en la
elaboració i tastaren totes les presentacions.
Tots coincidiren en tornar a organitzar un altre curs
a la tardor.
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Calendari d’activitats i serveis
JULIOL 2016
dl

dm

dj

dc

dv

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 1ª Quinzena SUNNY
SUMMER

4
- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER

11
- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER

18
- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER

- Andròmines
- Anem a Caminar
- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- 1ª Quinzena SUNNY
SUMMER

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 1ª Quinzena SUNNY
SUMMER

5

6

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- Anem a Caminar
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER

13

12

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- 1ª Quinzena SUNNY
SUMMER
- III Curs de Sardanes

- Gimnàstica Aquàtica
- Pàdel adults
- Aquagym
- Cultura a la Fresca
- Sopars amb Cinema
- 1ª Quinzena SUNNY
SUMMER

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER
- III Curs de Sardanes

- Gralla
Gimnàstica Aquàtica
- Teatre
Pàdel adults
- Aquagym
- Futbol
Cultura ainfantil
la Fresca
- Sopars amb Cinema
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER

14

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER
- III Curs de Sardanes

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- Anem a Caminar
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- Anem a Caminar
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER
- III Curs de Sardanes

27

28

20

19

25

26

21

dl

dm

9

8

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 3ª Quinzena SUNNY
SUMMER

- Deixalleria mòbil

- Gimnàstica Aquàtica
- Pàdel adults
- Aquagym
- Cultura a la Fresca
- Sopars amb Cinema
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER

22

- Gimnàstica Aquàtica
- Pàdel adults
- Aquagym
- Cultura a la Fresca
- Sopars amb Cinema
- 2ª Quinzena SUNNY
SUMMER

29

16

17

30

24

31

dj

dv

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 3ª Quinzena SUNNY
SUMMER

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 3ª Quinzena SUNNY
SUMMER

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 3ª Quinzena SUNNY
SUMMER

4

5

3

2

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 3ª Quinzena SUNNY
SUMMER

9

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym

15

8

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym

23

- Andròmines
- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- Anem a Caminar
- 3ª Quinzena SUNNY
SUMMER

dc

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- Anem a Caminar
- 3ª Quinzena SUNNY
SUMMER

10

Festa Major de le Gunyoles

15

1

3

2

FALTA
7

AGOST 2016

dg

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 3ª Quinzena SUNNY
SUMMER

1

ds

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 3ª Quinzena SUNNY
SUMMER

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym
- 3ª Quinzena SUNNY
SUMMER

10

11

12

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- Anem a Caminar

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym

- Portants de l’Aigua
de Sant Magí
- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym

16

17

18

19

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym

25

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- Anem a Caminar

SETEMBRE 2016
dm

dl

dg

dc

Festa Major de L’Argilaga

dj

dv

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym

1

2

7

6

- Deixalleria mòbil
- Inflables a la piscina

Festa Major de la Secuita

13

14

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym

- Andròmines
- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates

6

7

8

FALTA
5

ds

dg

DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA

- Gimnàstica
Aquàtica
- Aquagym

9

10

21

11
Deixalleria mòbil

INICI CURS ESCOLAR

20

4

3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Festa Major de Vistabella

22

23

24

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- Anem a Caminar

- Gimnàstica Aquàtica
- Aquagym

29

30

26

28

27

31
Telèfons de contacte per a les activitats del casal:
Pilates
De 19 a 20h
Sra. Karina
644 18 48 47

Informació municipal
Telèfons d’interès

SORTIDA
06:59
07:50
09:24
10:50
12:34
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

12-13.30

L’Argilaga

Les Gunyoles

La Secuita - Tarragona

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

Les Gunyoles 12.30-13.30

La Secuita

Horaris d’autobús

De dilluns a divendres, feiners SECUITA,LA > TARRAGONA

Ajuntament					977 61 14 54
Escola Guillem de Claramunt			
977 61 14 21
Escola Bressol “Els Guillemets”			
977 61 15 94
AMPA						625 94 30 31
Consultori mèdic					977 61 12 17
Farmàcia					977 61 12 67
Cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Secuita
977 61 12 07
Cooperativa Agrícola de l’Argilaga			
977 61 13 62

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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- Gimnàstica Aquàtica
- Pàdel adults
- Aquagym
- Cultura a la Fresca
- Sopars amb Cinema
- 1ª Quinzena SUNNY
SUMMER
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]]

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

112
112

Dansa del Ventre
De 20 a 21:30h
Sra. Isabel
977 37 89 99

Zumba
De 18 a 19h
Sra. Núria
686 36 45 46

Tarragona - La Secuita

Manualitats
De 18 a 19h
Sra. Anna
683 13 86 36

Reus - La Secuita

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

ARRIBADA

06:10

Teatre
Sra. Tere Morelló
977 61 10 35

Dibuix i Pintura
De 18:30 a 20:30h
Sra. Raquel
603 76 99 04

English
De 17 a 18h
Sra. Sara
688 43 45 45

La Secuita - Reus

REUS> SECUITA,LA

06:40

SORTIDA

ARRIBADA

De dilluns a divendres laborables 1

09:05

10:18

De dilluns a divendres laborables

08:30

09:25

De dilluns a divendres laborables 1

19:50

14:20

De dilluns a dissabte laborables

09:15

13:25

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)
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20è Aniversari del Grup de Teatre
Cicuta

Veïns de l’Argilaga visiten el Centre
d’Emergències 112

El Grup de Teatre Cicuta de la Secuita va celebrar
el seu vintè aniversari i per a l’ocasió estrenaren els
dies 7 i 8 de maig l’obra “Toni’s Saló Unisex”, en
commemoració de la primera obra que van oferir
“Perruqueria de Senyores”.
Toni’s Saló Unisex, és una trama policíaca plena
d’humor en què intenten resoldre un crim comès
al pis de dalt de la perruqueria on es desenvolupa
la trama. El més interessant d’aquesta obra és la
col·laboració del públic en la resolució del crim i
sens dubte amb un final diferent en cada actuació,
segons qui sigui escollit com autor de l’assassinat.

El divendres 17 de juny un grup de veïns i veïnes
de l’Argilaga visitaren el Centre d’Atenció i Gestió
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, situat a
Reus. Van ser rebuts pel Sr. Antoni Rovira, administrador del centre, qui els va acompanyar en tot
moment durant la visita.
Després d’una explicació sobre el funcionament
del centre a la sala de resolució d’emergències,
tingueren accés a les diverses sales de l’edifici:
recepció de trucades, mossos d’esquadra, bombers, emergències mèdiques, protecció civil, etc...
A cada lloc el responsable de sala explicà el funcionament i coordinació de cada cos i respongué
a les preguntes i curiositats plantejades pels veïns
de l’Argilaga. En acomiadar-se, tots varen qualificar la visita de molt interessant i didàctica.
Volem agrair la col·laboració del 112 en l’organització i facilitats per a aquesta visita, ja que per temes
de seguretat va ser de caràcter restringit. També
volem agrair al Sr. Rovira la seva bona disposició i
el fet de convidar als alumnes de l’escola Guillem
de Claramunt de la Secuita a una visita al 112 per
aquest curs vinent!

Una representació molt entretinguda i divertida
amb què el Grup de Teatre Cicuta trenca la barrera
de l’escenari i integra els espectadors en la trama.
Felicitats a tots els integrants del Grup Cicuta per
aquest vintè aniversari!

Tradicional Caminada
i Paella a l’Argilaga

El dissabte 30 d’abril va tenir lloc la tradicional caminada i paella de l’Argilaga, organitzada per l’Associació Cultural de l’Argilaga.
De bon matí els caminants sortiren de la plaça de
l’Església de l’Argilaga, travessaren vinyes i bosquets per un nou recorregut, molt bonic, que en
Joan Dalmau, fent de guia, descobrí als assistents.
Esmorzar a Renau i altre cop en marxa travessant
els bonics paisatges d’aquests municipi veí, visitaren el poble i l’ermita, que té l’empremta modernista de l’arquitecte Jujol i tornada cap a l’Argilaga
pel camí de Peralta.
En arribar a l’Argilaga un altre grup de veïns ja
estava preparant la paella a les portes del Casal
i d’altres parant taules i cadires. Tots asseguts a
taula fruïren d’un bon dinar i en acabar, tot fent el
cafè, gaudiren d’un recital de cançons d’en Joan
Manel Serrat i Lluís Llach a càrrec de Font – Llauradó.
Felicitem l’Associació Cultural de l’Argilaga per la
bona organització de la jornada.

II Edició del Mercat
Boig a Vistabella
Organitzat per l’Associació Cultural i Recreativa de
Vistabella, el passat 22 de maig es va celebrar la
segona edició del Mercat Boig.
Davant del Casal Jujol, entre les 10h i les 14h,
van concórrer gran quantitat de parades en què
el públic encuriosit trobà de tot: grans quantitats
d’estris, joguines, roba, mobles, quadres, llibres,
pel·lícules... objectes que abans tenien ùs quotidià
i ara amb prou feines els sabríem fer anar. També,
tot aquell que volia reparar forces, ho va poder fer
amb un bon esmorzar al bar del Casal.
Darrerament aquests tipus de mercats d’objectes
de segona mà es van consolidant als nostres pobles i són una bona forma de passar un dematí
ben distret.

Es retira el títol
d’ Alcade Honorari i
Perpetu
Atorgat al dictador
Francisco Franco Bahamonde

El Ple de l’Ajuntament de la Secuita, en sessió ordinària celebrada el 20 de juny, va aprovar per unanimitat de tots els regidors el següent:
Primer - Revocar i anul·lar l’acord del plenari extraordinari de l’Ajuntament de la Secuita amb data 31
de març de 1964, en què es va atorgar al dictador
Francisco Franco Bahamonde el títol d’Alcalde honorari i perpetu del municipi de la Secuita.
Segon - Retirar el títol d’Alcalde honorari i perpetu
de la Secuita al dictador Francisco Franco Bahamonde.
Tercer - Comunicar el present acord al govern de
l’estat espanyol.

Troballa de quatre
granades de mà, encara actives, en una
casa del carrer Nou
de l’Argilaga
El dia 7 de maig de 2016, en una casa vella del carrer Nou de l’Argilaga, que havia estat comprada recentment, el nou propietari va trobar a sobre d’una
biga quatre granades de mà embolicades amb un
paper de diari datat a 15 de gener de 1939, que
anunciava l’entrada dels nacionals a la ciutat de
Tarragona.
El propietari, creient que es tractava d’un niu de
ratolins, les va tocar i una va caure a terra però no
va arribar a explotar. Immediatament es va avisar
als Mossos d’Esquadra. Aquests van demanar els
noms dels antics propietaris de la casa per iniciar una investigació. Les granades han estat retirades del seu emplaçament i detonades per la policia de la Generalitat.
La presència dels Mossos d’Esquadra va alertar el
veïnat.
Les granades van ser dipositades en aquest indret
fa segurament més de 77 anys però encara no havien perdut la seva capacitat destructiva.

Són diverses les preguntes que ens realitzem: qui
va deixar aquestes granades en aquest indret? De
quin tipus eren? A quin bàndol pertanyien? Tenien
alguna relació amb la formació d’una col·lectivitat
per part de la CNT al poble?
Per a molts la Guerra Civil i el Franquisme són períodes que val la pena silenciar. Una guerra fratricida
que va enfrontar el bàndol republicà contra els revoltats del juliol del 1936.
En els pobles petits encara queda gent gran que
va viure el conflicte. Moltes vegades encara tenen
por de parlar. Es fa necessari transmetre aquells
fets perquè no es tornin a repetir.
Marc Dalmau Vinyals

Previsió
de convocatòria
de contractació
en pràctiques
per a joves
Us informem d’una convocatòria que està previst
que surti publicada a finals de juliol i que es podrà
sol·licitar fins al mes de setembre.

Es tracta de la contractació en pràctiques de 2.250
persones joves que tinguin titulació universitària o
de cicles formatius, o bé que hagin obtingut un
certificat de professionalitat. Seran contractes de
6 mesos per treballar en ens locals i entitats sense
afany de lucre arreu del territori.
Per poder optar-hi caldrà estar inscrit/a a la Garantia Juvenil i no haver treballat en el mes anterior de
la contractació.
Tan bon punt es publiqui la convocatòria, en farem difusió mitjançant l’aplicació per telèfon mòbil
“Warnapp” i correu electrònic. Recomanem que,
ateses les dates estiuenques, n’estigueu al cas.
Sembla ser que l’assignació de places serà per ordre de sol·licitud.
Trobareu més informació a la pàgina web de
Garantia Juvenil:
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/actualitat/
Noticia_23_6_16/index.html
El SOC ha informat a les Oficines de Treball i a tota
la xarxa d’impulsors de la Garantia Juvenil.
Per a qualsevol dubte que tingueu, la tècnica mancomunada del Consell Comarcal del Tarragonès
està a la vostra disposició al Punt Jove de l’Ajuntament de la Secuita, els dilluns 4,11 i 18 de juliol de
9:30 a 12:30 hores
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Ja ha començat el casal d’estiu
Sunny Summer 2016
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Organitzada per l’Associació Cultural i Recreativa
de Vistabella, el divendres 17 de juny, es dugué
a terme al Casal Jujol de Vistabella una xerrada
sobre el Testament Vital i amb diversos consells
sanitaris, adreçats especialment a la gent gran del
poble.
Tant l’Infermera com el Dtr. Ceruelo, encarregats
dels nostres consultoris d’atenció primària, van fer
una molt detallada exposició dels drets dels usuaris davant de situacions futures, de com gestionar-les i on haurien d’adreçar-se. També van recordar petits consells del dia a dia amb l’objectiu de
millorar la salut i atenció envers els ciutadans del
municipi.
Hi va haver una gran afluència de públic que va
mostrar molt d’interès pels temes tractats.

L’edició 2016 consta de tres períodes, del 27 de
juny al 15 de juliol, del 18 al 29 de juliol i de l’1 al 12
d’agost. Cal dir que ha estat un èxit de participació (màxim 40 participants d’entre 3 i 14 anys) i ha
quedat totalment coberta l’inscripció en la primera
etapa, amb poquetes places disponibles per la segona i tercera.
Com s’avançava en la passada revista, la temàtica
d’aquesta edició gira al voltant dels Minions i es
realitza una gran quantitat d’activitats al aire lliure que potencien la convivència dels participants
mentre aprenen la llengua anglesa d’una forma divertida.

També volem aprofitar l’ocasió per convidar-vos,
veïns i veïnes del municipi, a d’altres activitats que
estem programant:
Durant els divendres del mes de juliol, organitzarem els “Sopars amb cinema al Casal Jujol”.
El Diumenge 21 d’agost
I TROBADA INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA.
Si voleu participar als nostres actes podeu adreçar-vos al correu de l’associació:
aculturalvistabella@gmail.com

Des de l’Associació Cultural i Recreativa de
Vistabella hem organitzat una agenda d’esdeveniments ben atapeïda durant aquest trimestre passat per tal de dinamitzar la vida social al
nostre petit poble. La participació de la gent en
els actes programats ens doná molts ànims per
seguir preparant-ne d’altres per aquest trimestre, tot i que també celebrarem la nostra Festa
Major al mes d’agost.

Els actes més significatius han estat:
El 26 d’abril, Sant Jordi, amb lectura de rondalles
al Casal Jujol i activitats per als més menuts.
El 30 d’abril, una “Fabatada” per a tots els veïns.
El 22 de maig, organitzarem la II Edició
del Mercat Boig.
El 17 de juny, una conferència sobre salut a
càrrec del Doctor Santiago Ceruelo.
I el 23 de juny, la tradicional
“Revetlla de Sant Joan”.
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Xerrada sobre Testament Vital
a Vistabella

Aquesta es la cinquena edició del casal d’estiu
Sunny Summer, que va obrir les portes el 27 de
juny.

Associació
Cultural i Recreativa
de Vistabella

Quatre

xerrades municipal
informació

Setmana Europea
de la prevenció
de residus
El dia 8 de maig es va celebrar a tota Europa el dia
de l’operació neteja o “Europa clean up day”. El
nostre municipi també hi va participar.
Aquesta campanya va consistir en la realització
d’accions de neteja en espais naturals del nostre
entorn per part dels ciutadans. Ens concentrárem
en quatre grups de voluntaris que sortirem dels
diferents pobles: L’Argilaga, les Gunyoles, la Secuita i Vistabella. Cada grup recollí abocaments a
l’entorn del seu poble i acabà concentrant totes
les deixalles recollides en diversos punts i concentrant-nos la majoria de voluntaris a l’aparcament
de les escoles. Després la Brigada Municipal portà
a la deixalleria les tones de residus recollits: neumàtics, llaunes, matalassos, vidres, roba, cartrons,
ferros, plàstics... més de 2 tones.

Una operació de neteja que intentà sensibilitzar
dels problemes ambientals originats per abocaments incontrolats en espais naturals, per tal d’evitar possibles contaminacions i restaurar-ne l’hàbitat i el paisatge.
Volem agrair l’esforç dels voluntaris que van col·
laborar en la campanya per preservar el nostre
entorn natural de les agressions fetes per d’altres
persones no tan compromeses amb el nostre medi
natural.
També volem recordar-vos que la degradació que
nosaltres fem del mediambient és l’herència que
rebran els nostres fills i potser en alguns casos
serà massa tard per recuperar-la.

Xerrada “Una vida feliç”
El divendres 6 de maig va tenir lloc a la Sala de
Plens de l’Ajuntament de la Secuita una xerrada a
càrrec de Roser Olivé, sota el títol “Una vida feliç”.
La ponent explicà tècniques per tenir bona relació
amb els altres, aconseguir els nostres objectius,
curar ferides del passat, estar bé amb la parella
i els fills. Ens va oferir eines pràctiques i senzilles
per portar a terme en el dia a dia, per aprendre a
posar els pensaments, les conductes i les emocions al nostre servei.
Na Roser Olivé Benages és Psicòloga, Màster en
Psicologia Clínica i de la Salut. Ha estat compaginant la investigació en l’àmbit del dolor agut i
crònic amb la pràctica de la psicologia clínica d’infants i adults. Experta en Psicologia Forense pel
Col·legi de Psicologia de Catalunya, assessora i
realitzadora de peritatges en l’àmbit del dret civil
(separacions, custòdies...).
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Subscriu-te
a
la
llista
LaSecuitaAjuntament
Si vols estar informat a l’instant, descarrega’t l'App de
WarnApp per al teu mòbil i segueix la llista
LaSecuitaAjuntament
Pots instal·lar-te l'App directament llegint el codi QR amb
el teu mòbil o bé cercant WarnApp a l'App Store o al
Google Play

“LaSecuitaAjuntament” una aplicació amb més de 140 usuaris.
Al mes d’octubre es va posar en marxa un nou sistema de comunicació, adaptat a les noves necessitats dels veïns i
veïnes del municipi. En aquest moment més de 140 usuaris estan donats d’alta i reben informació a l’instant,
independentment del lloc on es trobin, de tots els avisos i informació municipal.
No cal dir que la instal·lació d’aquesta aplicació és totalment gratuïta pels usuaris que la vulguin descarregar i
tampoc comporta cap despesa de manteniment. A més manté la privacitat i la protecció de dades de tots els
usuaris.

Com donar-se d’alta?
Per donar-se d’alta a la llista podem llegir el codi QR que automàticament farà subscriure a la llista tots els dispositius amb l'App instal·lada, i si no disposen de l'App la podran instal·lar al moment. Només cal accedir a la plataforma
“warnapp.net” i agregar-se a la llista “LaSecuitaAjuntament”. A partir d'aquest moment ja es poden rebre els
avisos.

Vull instal·lar-lo i no ho se fer?
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Veniu a les oficines de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, amb el vostre telèfon
mòbil i us ajudarem a instal·lar-lo al moment.

Warnapp és gratis i per a tothom!
Tant el servei de crear una llista com l'App, que es pot instal·lar als mòbils,
són gratuïts ara i sempre.

SOPARS AMB CINEMA
AL CASAL JUJOL
DIVENDRES PER LA TARDA
DURANT TOT EL MES DE JULIOL

