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editorial

tacions, justificacions i victimisme, de ser prou
intel·ligents, innovadors i perseverants per intentar visualitzar les mancances més evidents
als nostres pobles, de cercar les solucions possibles i realitzables, tot pensant en un futur i un
model a llarg termini, de no descuidar cap dels
quatre pobles que formen el municipi, de prioritzar accions concretes i de convèncer a d’altres
administracions per poder-les assolir, de defendre les necessitats del municipi allà on calguin
i, com no, de complir els compromisos assolits
amb els veïns.
Per poder planificar adequadament s’ha hagut
de fer un esforç en l’estalvi, observant una austeritat profunda, prescindint de tot allò que és
superflu i ostentós, amb rigurositat, però sobretot, sense descuidar cap aspecte social, cultural, sanitari, formatiu, esportiu o festiu que afecti
al desenvolupament diari dels habitants del municipi.
Cada cèntim d’euro estalviat està destinat a una
inversió rigorosament planificada i degudament
justificada, per poder complementar una subvenció, defensada i ajustada a una millora concreta, per fer realitat un projecte determinat. No
ens podem permetre improvisacions.
Aquest any 2017, i el proper 2018, seran un repte pel municipi, així va constar en la XIV Trobada d’Associacions, que és celebrà a l’Argilaga el
passat mes de novembre. Com Alcalde em sento
especialment il·lusionat d’afrontar aquest repte,
de la feina feta i de la dedicació de tots els regidors de la corporació, sóc plenament conscient
que hi hauran dificultats, moments en què es solaparan diversos projectes alhora, de les incomoditats momentànies, dels canvis. Però també estic segur que podrem fer front a tots els projectes
plantejats, i que serem capaços de resoldre els
problemes que puguin sorgir, perquè hem intentat preveure’ls i que comptarem amb el suport i
la comprensió de la ciutadania.

Som un municipi petit, amb quatre pobles ben
diferents, amb les dificultats que això comporta i
alhora amb l’enriquiment i autonomia que suposa. Volem ser uns pobles diferents a la resta, on
el veritablement important siguin les persones
i la convivència, on tothom tingui cabuda i es
senti acollit i on tothom estigui orgullós de viure.
Segur que alguna vegada haureu sentit dir “el
meu poble és una merda”. I no heu pensat per
què la persona que ho diu continua vivint allà
i no marxa? Estic del tot convençut que en el
fons, i malgrat que en mal parli, li agrada el seu
poble.
Comença amb l’any una petita revolució d’accions en els àmbits social, educatiu, d’atenció a
la gent gran, d’infraestructures, de participació,
de mesures mediambientals, d’accions contundents davant de situacions estancades... Els
pobles i el País canvien, i que no sorprengui a
ningú que en aquesta publicació, número rere
número, en donguem constància.
Per acabar no més resta recordar-vos, una vegada més, que tots i totes, Regidors i Regidores de la corporació i l’Alcalde també, com no
podria ser d’una altre manera, estem a la vostra
disposició per atendre i escoltar els vostres dubtes i suggeriments i per resoldre’ls en la mesura
que sigui possible.
Us animo a continuar avançant, a assolir junts
aquets nous reptes, a il·lusionar-nos plegats, a
vèncer les adversitats i a compartir l’orgull de
pertànyer a un municipi on l’important som les
persones.
Eudald Roca.
Alcalde.

Donem la benvinguda
al 2017
En el moment de sortir publicada aquesta editorial, quasi sense adonar-nos-en, ens trobarem
començant un nou any al calendari. Darrere hem
deixat multitud de records i activitats viscudes
als nostres pobles, i aquesta publicació ha intentat fer-ne un bon recull a les seves pàgines.
A nivell municipal l’any que deixem enrere ha estat un exercici de planificació i estalvi, tenint en
compte la conjuntura econòmica que travessa el
país, que ja fa massa temps que dura.
La planificació ha estat l’obsessió de l’equip de
govern durant el darrer any. Tenim l’obligació
envers el municipi de no sucumbir a les lamen-

2

0

1

7

Octubre / Desembre 2016

destacat

Quatre

3

La Secuita guanya el judici contenciós administratiu contra els
Pallaresos
Tot començà l’any 1975 amb un conveni entre
els municipis d’els Pallaresos i la Secuita arrel
de la implantació de la primera indústria (l’actual
SILVALAC) a cavall dels dos municipis.

Argumentant que aleshores s’havien perdut les
fites que delimitaven els termes, dit conveni establia una línia divisòria fins que qualsevol dels dos
ajuntaments instés a una nova delimitació. També

el conveni repartia els impostos de l’IBI i Activitats
econòmiques al 50% entre tots dos, ja que Pallaresos donava els serveis (aigua i clavegueram) a la
indústria, encara que només disposava del 20%
del sol industrial, mantenint lliure d’edificacions la
resta de la franja. Impostos que cobraria els Pallaresos i posteriorment liquidaria a la Secuita.
Amb el pas del temps, demostrable des de 1992,
els Pallaresos no efectuà les liquidacions corresponents a la Secuita, saltant-se aleatòriament la
línea de no edificació. El punt àlgid arribà l’any
2001 quan en el planejament urbanístic els Pallaresos traslladà la divisió pactada i s’incorporà part
del terme veí en el seu planejament, desestimant
les al·legacions que la Secuita presentà
Després de nombrosos intents d’arribar a
acords per part de la Secuita i de la poca predisposició del municipi veí per solucionar els temes
de la delimitació i pagament del deute, finalment
el 23 de juliol de 2012 l’Ajuntament de la Secuita instà una reclamació judicial en que demana
les quantitats no satisfetes des de l’any 1992 fins
aleshores. I paral·lelament inicià un procediment
davant la Comissió de Delimitació Territorial de la
Generalitat de Catalunya reclamant el reconeixement de la delimitació real del terme municipal.
Quatre anys després, el 20 de setembre de 2016,
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Contenciosa Administrativa Secció Primera, dictà
la sentència del Recurs Ordinari núm. 1219/2012
en favor de l’Ajuntament de la Secuita: “Condemnant a l’Ajuntament d’els Pallaresos a pagar a
l’Ajuntament de la Secuita la quantitat demandada
de 259.356,55 €, més els corresponents interessos de demora” (aproximadament uns 30.000 €).
Paral·lelament també la Comissió de Delimitació Territorial de la Generalitat de Catalunya ha
valorat favorablement les proves aportades per
l’Ajuntament de la Secuita, i fixa definitivament
la divisió entre els dos termes municipals, reconeixent i recuperant la línia de terme establerta
l’any 1921.
Així doncs, amb gran satisfacció, donem per acabat aquest tema que ja durava massa anys.
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Festival
de nadal

Aquest curs, l’Eix transversal de l’escola és la
Música, per això la temàtica de les sortides i activitats dels alumnes ha estat relacionada amb
aquest tema.

Aquest curs, tenint en compte que el tema de
l’eix transversal de l’escola és la Música, els/
les nostres alumnes i familiars van poder gaudir
d’un festival de Nadal un xic especial.

Els més grans (4t, 5è i 6è) van gaudir d’allò més
assistint a l’obra de teatre “Aria Kadabra” ni més
ni menys que al Gran Teatre del Liceu. En finalitzar l’obra van visitar el Museu de la Música on van
poder experimentar amb diferents instruments.
D’altra banda, els alumnes de 1r, 2n i 3r van anar
a l’Auditori Pau Casals del Vendrell. Allà van realitzar diversos tallers relacionats amb el coneixement dels instruments.

Campanya de recollida
de joguines

Digitalització de
les aules d’infantil

Aquest Nadal les famílies de l’escola han
aportat molta màgia
Enguany ens hem adherit a la campanya de
recollida de joguines de la FEDAIA (Federació
d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). Aquestes joguines, que han d’estar en bon
estat, es destinen a infants i joves en situació
de vulnerabilitat social. Aquest Nadal la FEDAIA
havia de cobrir les necessitats de 1.510 infants i
joves. I val a dir que la implicació de les famílies
ha estat un èxit. S’han pogut enviar onze caixes
de joguines a la Federació i se n’ha reservat una
petita part per renovar el material de joc dels espais de menjador i acollida de l’escola.

escola + AMPA
notícies

Les nadales de tots els alumnes van anar acompanyades de la música del grup de rock català
Lexu’s. A més, els alumnes més grans de l’escola van poder fer-los una entrevista, van aconseguir els seus autògrafs i van compartir amb
ells un dels moments més emotius del festival:
cantar conjuntament la seva nadala “Ara és Nadal”. Va ser un festival inoblidable. Gràcies per
fer-ho possible!.

A partir d’aquest curs 2016-17 i durant els propers
dos cursos la nostra escola juntament amb altres
Centres de Catalunya formem part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme. Des de l’enfocament competencial a l’escola ens plantegem que
no només hem d’ensenyar llengua sinó ensenyar a
aprendre llengües. L’enfocament plurilingüe, i d’aquí
la incorporació al GEP, ens ajuda en aquesta tasca.
L’ús de diferents llengües estrangeres per accedir
al coneixement és una pràctica que l’individu ha de
desenvolupar des d’edat escolar per tal d’establir
les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient.
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Per tal que els nostre alumnes tinguin el major contacte amb l’anglès i es familiaritzin amb el seu ús
habitual, l’hem introduït en els nostres projectes interdisciplinaris i en el desenvolupament de diverses
matèries en funció del curs i l’etapa.
Els nostres objectius
Incrementar el temps d’exposició dels alumnes a la
llengua estrangera.
Diversificar estratègies de gestió del coneixement
en llengua estrangera.
Actuacions
Aquestes són algunes de les actuacions que ja han
començat a l’escola:

3. Realització d’actuacions puntuals en llengua estrangera en les matèries curriculars.
Activitats d’escalfament a educació física.

1. Implementació d’un treball globalitzat de la llengua anglesa a Educació Infantil.

4. Desdoblament de grup a cicle inicial, cicle mitjà i
cicle superior.

2. Incorporació de projectes, activitats i unitats de
continguts modulars i d’autoaprenentatge a la programació AICLE ( Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

5. Introducció de referents en llengua anglesa en
l’exposició i decoracions del centre (festes escolars,
activitats de l’Escola Verda)

Primer: és un projecte de medi que s’introdueix
amb la historia “Jack and the beanstalk”.
Segon: és un projecte de medi que s’introdueix amb
el conte “Brown Bear, Brown Bear” de Bill Martin.

Sortida a Vistabella

Aquest curs hem engegat un projecte de transformació del pati, perquè entre tots puguem
construir l’espai de joc que els nens i nenes de
l’escola imaginen. Ara fa un any, l’AMPA presentava al Consell Escolar el projecte «El pati que
volem», una iniciativa col·laborativa en què participa tota la comunitat educativa, a la qual s’han
anat sumant diversos centres educatius per reformar els seus espais d’esbarjo. Enguany ens
toca a nosaltres!

Gorres per descobrir l’entorn i finançar
equipament informàtic

En el marc de la Programació General de Centre,
els alumnes d’Infantil realitzen sortides periòdiques (tots els divendres) per tal de treballar la
descoberta de l’entorn d’una manera vivenciada
i motivadora. Què millor que gaudir de l’entorn
que els envolta i poder ampliar els coneixements
dels més petits de la casa mitjançant l’observació?

6. English corner del centre i a les aules: per exemple a primer i segon hi ha la data, el temps i a l’hora
d’esmorzar el que menja cadascú.

Transformem el pati!
I presentem el projecte portant el circ a l’escola

Aprofitant les sortides que els nens i nenes
d’educació infantil fan cada divendres per
descobrir l’entorn, a l’octubre es van dissenyar gorres Guillem de Claramunt. Amb
aquesta iniciativa s’obria a les famílies que
les adquirissin la possibilitat de contribuir
econòmicament al projecte de digitalització
de les aules d’infantil i renovació de material informàtic del centre, finançat entre l’escola i l’AMPA, i en què ha col·laborat també
l’Ajuntament. Fins al moment s’han instal·lat
pantalles i projectors a les aules d’Educació
Infantil.

Quatre

Projecte GEP (Grup Experimental
per al Plurilingüisme)

Junts sumem esforços
Música Mestre!!!!
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Cada vegada són més els centres que, en el
marc del programa d’escoles verdes, fan propostes de patis d’escola pensats pels i per als
infants, dissenyats per satisfer les seves necessitats psicosocials i motrius, i construïts tant
com es pot amb materials naturals i reciclats.
Sota aquests principis bàsics, els alumnes de la
nostra escola han imaginat gronxadors, circuits
de troncs, cuinetes, taules d’experimentació...

Per presentar el projecte i fer una crida a les famílies, el dia 13 de novembre vam portar el circ
a l’escola. Amb el suport econòmic de l’Ajuntament i la Diputació, la companyia vallenca
Passabarret ens va oferir un tast de circ lliure al
gimnàs i va ocupar la pista amb l’espectacle Rodolfo & Rita. Entre tots vam descobrir el projecte
de transformació del pati amb acrobàcies, jocs
i molt d’humor!

Octubre / Desembre 2016
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1 ORIGAMI 1 EURO

de l’escola Guillem de Claramunt
T’atreviries a anar al Japó només per a fer origamis per als nens necessitats d’allí?
És clar que sí.
Has tingut algun treball relacionat amb els
origamis?
No.
En resum, la Secuita ha acabat fent 1.863
grues!!! Sense paraules.
El web de la Fundació parla de l’escola:
www.1origami1euro.org/les-escoles-ho-petenamb-els-origamis
www.1origami1euro.org/taller-dorigami-a-la-secuita

La iniciativa es va presentar a les famílies
aprofitant la festa del circ que es va fer a principis de novembre, en què es va organitzar
un taller d’origamis, amb la col·laboració de
l’Associació de Joves de la Secuita, que va
despertar l’interès de grans i petits. I és que,
per ser una escola petita i la primera vegada
que hi participàvem, els nostres 160 alumnes
van aconseguir recollir 863 origamis. Poca
broma!!! Una sorpresa que ha superat les
nostres expectatives.
Enguany, a més, la Fundació ha plantejat una
novetat: el repte Senbazuru, un gran lligam
de 1.000 grues que, seguint l’esperit de la llegenda japonesa, transmet un desig solidari
de salut, benestar i felicitat. I, per això, l’altra
gran sorpresa ha estat la de l’Oriol Font Cisa,
exalumne de l’escola i artífex del Senbazuru
de la Secuita. La Mar i l’Abril, de cinquè, que
són dues cracs del centre en l’art de la papiroflèxia, l’entrevisten:
Quan vas començar a fer origamis?
Quan anava a l’escola.
Saps fer més origamis a part de les grues?
Sí, i tant.
Quan tardes en fer una grua d’origami?
2 minuts i mig aproximadament.
Com vas descobrir les grues?
Mirant llibres d’origami vaig veure que era una
cosa tradicional del Japó i em va agradar.
Quin és el teu origami preferit? Per què?
El colibrí, perquè queda molt bonic.
Per què vas decidir fer un senzabarú?
Perquè hi ha una llegenda que diu que que quan
n’acabes un, pots demanar un desig, i jo volia
demanar-lo.

L’exposició de medi dels
alumnes de 5è
Els alumnes de 5è han preparat unes exposicions de medi sobre el temps. Van estudiar molt
bé les exposicions de medi gràcies a uns guions
que els hi va donar el mestre.
A part de fer origamis, tens algun altre hobby
interessant?
M’agrada molt dibuixar i l’astronomia.
Hi ha algun origami que no hagis sabut fer?
Molts, per exemple el Darth Vader.
Quan vas tardar en fer el senzabarú?
Vaig estar-hi treballant durant una setmana molt
abans de la Marató. Aleshores el vaig deixar a
mitges, però quan em van dir que per la Marató
s’hi podia contribuir amb grues d’origami, el vaig
decidir acabar i vaig tardar cinc setmanes més.
En què et vas inspirar per decidir fer un senzabarú?
En el desig, perquè volia demanar fer-me artista.
Quin és l’origami més difícil que has fet en la
teva vida?
El mestre Yoda de Star Wars.
Quin és l’origami més extraordinari que has
fet?
El mestre Yoda, també.
Per què vas donar el senzabarú a aquesta escola i no a una altra?
Perquè és a la que anava jo de petit.
Has fet algun origami més gran del normal?
Sí.
Quina figura era?
Un avió.
Quant mesurava?
Mesurava 4 o 5 pams.
Per què el vas fer?
Perquè em va semblar divertit.
Després de fer origamis, que fas amb ells?
Els deixo per algun lloc del poble (Vistabella o La
Secuita) per a que algú se’ls trobi.

escola + AMPA
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Els fillols i padrins

1.863 grues solidàries per la Marató de TV3
Amb motiu de la Marató de TV3, hem participat en la quarta edició de la campanya “1 origami 1 euro”, que impulsa la Fundació Mútua
de Catalunya amb l’objectiu de finançar diferents accions solidàries relacionades amb la
salut. En global, la campanya ha batut el seu
propi rècord i ha superat amb escreix la participació i recollida d’origamis de les anteriors
edicions: més de 200 escoles adherides, més
de 86.000 participants, un total de 332.532
origamis.
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Per presentar l’exposició van fer una presentació amb ordinador i l’han presentat en la pissarra digital de la classe. Els alumnes de 5è s’han
dividit en grups de tres i en un de dos, i cadascun dels alumnes de cada grup ha hagut d’estudiar-se unes quantes parts de la meteorologia.
Per acabar, també cada grup ha hagut de fer un
experiment que estigués relacionat amb el treball que havien fet, com per exemple, l’elaboració d’un termòmetre casolà i la mostra del seu
funcionament.

Els mestres aquest any han decidit que farien
una nova activitat escolar a l’escola: els padrins de lectura.

Quatre

Donem vida a les
parets del pati!
Els nens i nenes d’infantil han decorat amb pintures de molts colors una paret del nostre pati
creant un jardí ben original.
Després d’unes quantes setmanes de feina ja
podeu veure el resultat. Ens agrada molt!

Els escollits han estat els alumnes de 5è , els
quals faran de padrins de lectura als alumnes
de 1er , que faran de fillols.
Es farà a l’escola cada dijous per la tarda, els
últims 30 minuts de classe.
Aquesta iniciativa es duu a terme amb la finalitat de què els nens i nenes de 5è aprenguin
a llegir millor, amb més gràcia i amb més expressivitat. També perquè els nens i nenes de
1er llegeixin més bé i tots junts gaudissin de la
lectura.
Abans de llegir el conte escollit als seus fillols,
els nens/es de 5è es preparen la lectura amb
una guia que tenen per fer-ho millor.
La iniciativa ha estat molt ben rebuda per part
de tot l’alumnat participant i la valoració feta
fins al moment és molt positiva.

Posem en marxa
l’hort!

El treball de Picasso

Aquet curs ja tenim l’hort de l’escola en marxa. Els alumnes de 6è van ser els encarregats
de posar-ho tot a punt. Van remenar la terra i
van posar-hi adob per tal que, seguidament els
alumnes de 4t poguessin plantar-hi uns enciams.
El treball fet per aquests alumnes va consistir en
buscar informació sobre els diferents tipus d’enciams, identificar els que s’havien de plantar i
elaborar els cartells recollint la informació.
D’altra banda, els alumnes de 1r ja han plantat
les faveres. Aquestes són fruit del procés elaborat pels alumnes en llengua anglesa sobre la
germinació de les plantes lleguminoses.

Els alumnes de 5è de l’escola Guillem de Claramunt, aquest octubre de 2016, han fet dos treballs sobre Picasso. El professor d’aquest curs
va pensar que podrien fer un treball en una làmina
i un altre a l’ordinador. El que van fer va ser ferse una foto i ficar-la al programa de tractament
d’imatge Paint. Allí, van agafar trossos de la cara
dels companys i van fer un collage.
Després, van fer una làmina on hi havia la seva
foto. La van repassar amb el color negre i van fer
figures poligonals al voltant, tot omplint-ho de
colors.
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Psicomotricitat
a l’escola bressol
Durant els tres primers anys de vida, l’ésser
humà s’enfronta al repte de desenvolupar-se
de manera integral. Les principals àrees de
desenvolupament són: la social, l’emocional,
la cognitiva, la motriu i el llenguatge. Els canvis evolutius que es van produint en l’infant a
les primeres etapes han de ser harmònics en
totes les àrees del desenvolupament. Per sort,
l’ésser humà neix genèticament programat per
enfrontar-se a aquest repte i el que cal fer des
de l’escola bressol és respectar el ritme natural
de cada infant i posar al seu abast els materials
que ho facilitin sense intervenir directament en
els seus processos d’aprenentatge.
En aquesta etapa de la vida, l’àrea cognitiva
(pensament) i l’àrea motora (moviment) van de
la mà i s’influeixen tant que el desenvolupament
d’una beneficia o limita a l’altra. D’això se’n diu
desenvolupament psicomotriu i per afavorir-lo
oferim als infants activitats de psicomotricitat
fina i gruixuda. Per dur a terme aquestes activitats l’infant posa en marxar els seus mecanismes d’integració neurosensorials i neuromusculars i la coordinació oculo-manual. Aquestes
accions construeixen les estructures neuronals
que afavoriran el desenvolupament del pensament i alhora de les altres àrees (la social, l’emocional i el llenguatge), ja que desenvolupament
òptim és harmònic, global i e integral. Per tant
des del punt de vista psicopedagògic, els parcs
de baranes, les trones, les hamaques i les gandules... són limitadors del moviment i el seu ús
està desaconsellat. Per la mateixa raó el temps
que passa l’infant al llit de baranes o al cotxet
s’hauria de reduir al mínim imprescindible.
A la nostra escola apliquem els principis bàsics
de la metodologia Loczy. Respectem als infants
i al seu ritme evolutiu personal. Permeten la llibertat de moviment afavorint així, l’activitat autònoma basada en la iniciativa de l’infant i en els
seus interessos. Oferim un ambient ric en materials estimulants i en experiències vitals que el
motiven cap a l’aprenentatge autònom.
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La Secuita
Com ja és tradició al municipi, el passat 18 de
desembre es van celebrar els actes per a La Marató de TV3, que en el seu 25è aniversari estava
dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

Sang de Joan XXIII, un torneig americà de pàdel,
inflables per a la mainada, un conta contes
i una xerrada a càrrec de l’Aurora Ruiz, que com
molts ja sabeu, malauradament s’ha vist afectada per aquesta malaltia ja que el seu marit en va
patir els efectes quan encara no tenia 50 anys.
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riment efectuat per l’Ajuntament. A més, el Projecte de Reparcel·lació, aprovat definitivament
per la Junta de Govern Local amb data 9 de febrer de 2009, estableix “l’obligació de conservar
i mantenir la urbanització del carrer a càrrec de
les persones propietàries...”.

Bona part de la continuïtat del carrer Mestre Tost
de la Secuita forma part de l’Unitat d’Actuació
UA 1.2 de la Secuita, segons el planejament urbanístic vigent.
En l’actualitat aquest solar de 3.036,23 m2 es
troba en un estat d’abandonament absolut que
ha obligat a l’Ajuntament a assumir la seva neteja en diverses ocasions i que, mancat de qualsevol urbanització, és utilitzat com a aparcament

La parròquia de Santa Maria de la Secuita,
el mes de desembre, va organitzar-lo a la
Secuita en aquesta vuitena edició, amb la
col·laboració de diversos voluntaris. Gràcies
a la generositat dels veïns i establiments comercials aconsegui ren recollir diverses capses d’aliments.

El Gran Recapte d’Aliments a Catalunya és
una campanya de recollida d’aliments bàsics per aconseguir que les persones més
necessitades del nostre entorn rebin ajuda
alimentària. La situació que travessa aquest
grup, que arran de la crisi econòmica que
estem vivint, ha anat creixent. La campanya
la duen a terme simultàniament els quatre
Bancs d’Aliments de Catalunya.

Per la qual cosa, la Corporació Municipal ha
iniciat els tràmits per procedir a la inscripció
directa a nom de l’Ajuntament de la Secuita i
posterior ocupació de les següents finques:

s a tots!
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El Gran recapte

En síntesis, limitar el moviment de l’infant és
limitar el seu desenvolupament en totes les
àrees. Els infants són moguts per naturalesa,
neixen programats per tocar i investigar tot el
que està al seu abast, és el seu motor de desenvolupament i una font de plaer. Deixem-los fer.

Així mateix, considerem que l’actual situació
està ocasionant greus problemes de mobilitat
dins del casc urbà, en ser un carrer sense sortida,
sobrecarrega la circulació del carrer Catalunya
que per la seva amplada difícilment permet el
creuament de dos vehicles i que també, en no
tenir continuïtat al carrer Mestre Tost, dificulta la
instal·lació d’illes de recollida de residus.

Agrair l’organització de les activitats a l’AMPA
Guillem de Claramunt, a l’Associació de Joves
de La Secuita i al grup de voluntaris que van organitzar el torneig de pàdel. I sobretot, agrair la
participació a tots els veïns i veïnes del municipi,
que amb la vostra col·laboració i solidaritat heu
fet possible que un any més seguim col·laborant
amb La Marató de TV3.

Es van realitzar diverses activitats, la tradicional
donació de sang amb els amics del Banc de

Es calcula que actualment, un 20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya. Aquestes persones requereixen la nostra
solidaritat i capacitat organitzativa per no
esdevenir persones marginades.
El Gran Recapte d’Aliments al 2015 va recollir 4.642.000 kg en més de 2.500 punts de
recollida i va comptar amb l’ajuda de 25.000
voluntaris. La fita per a l’edició del 2016 va
ser tornar a assolir una xifra similar gràcies
a la col·laboració dels voluntaris i donants.
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S’han iniciat els tràmits per a l’ocupació
directa del carrer Mestre Tost

Entre totes les activitats, no vam poder batre la
xifra recaptada l’any passat, però finalment es
van aconseguir 476,75€, que es van enviar al
compte de la Fundació La Marató de TV3.

A Catalunya, l’ictus és la primera causa de mort
en les dones i la tercera en els homes. Al món,
cada any, afecta prop de 17 milions de persones
i causa la mort de 6 milions. És la primera causa
d’incapacitat i, segons els experts, es convertirà
en l’epidèmia del futur, ja que en tindrà una de
cada sis persones. I com no podia ser d’altra
manera, el municipi va aportar el seu granet de
sorra per tal que es segueixi investigant i millorant els tractaments per a pal·liar i fins i tot curar
els efectes d’una malaltia com aquesta.

Quatre

actualitat
notícies

dels veïns propers.
La propietat del solar, afectat per la crisi inmobiliaria, també ha anat canviant de mans des dels
seus inicis, de la promotora Ática Immobles a
Promocions Ita Marítim, per acabar finalment
en mans de Bankia i la Sareb, també coneguda
com el “banc dolent”.
La propietat de l’immoble no ha atès cap reque-

- Finca nº 3, de 230,59 m2. Cessió d’aprofitament
mig.
- Finca nº 4, de 208,50 m2. Cessió per equipaments.
- Finca nº5, de 724,13 m2. Cessió per vials.
Amb aquesta contundent actuació s’intentarà
resoldre un problema de connexió i mobilitat
que ja fa massa anys que dura, tot i tenir en
compte que la despesa d’urbanització ha d’anar
a càrrec dels propietaris amb aprofitaments urbanístics que integren la Unitat d’Actuació 1.2.

XIV ª Trobada d’Associacions del municipi
El passat 26 de novembre, a les 7 de la tarda,
va tenir lloc la XIVª Trobada d’Associacions
del municipi de la Secuita, en aquesta ocasió,
pel caràcter itinerant de la trobada, es reuniren en el Casal de l’Argilaga.
Després d’unes paraules de benvinguda a
càrrec de la Sra. Loreto Martorell, l’Alcalde Sr.
Eudald Roca va exposar a les associacions el
pla d’inversions del municipi pels anys 2017 i
2018, i la priorització de les actuacions segons
l’urgència, el finançament obtingut i l’administració encarregada de la seva execució.
Cal destacar que aquest pla d’actuació és un
dels més ambiciosos que s’ha plantejat, comprenent actuacions especifiques als quatre
pobles i d’altres en equipaments comunitaris
tals com: la millora de la carretera de l’Argilaga
a Nulles amb la recuperació de l’entrada nord

de l’Argilaga, el nou col·lector de desguàs de
la depuradora de la Secuita, la millora dels dipòsits que subministren aigua a l’Argilaga i
Sant Roc, la recuperació del pou de Vistabella
amb una planta de tractament de nitrats, la rehabilitació de la capella del cementiri de la Secuita, la reforma del Casal Jujol de Vistabella,
la millora de la depuradora de les Gunyoles, la
tanca de les antigues escoles de l’Argilaga, el
Centre de Dia i Casal de la gent gran, la caseta
de la pista de vall de Vistabella, l’aparcament
de l’estació d’AVE, la neteja contra incendis
de les franges forestals, l’obertura del carrer
Mestre Tost de la Secuita, la remodelació dels
carrers Sant Cristòfol, Progrés i Doctor Porta
de la Secuita, la pavimentació del casc antic
de les Gunyoles, la remodelació de l’ala est
del Casal de l’Argilaga, la substitució de la coberta del magatzem de la brigada municipal o
la millora de camins, entre d’altres.

Després de debatre i aprovar les actuacions
proposades es dotaren les aportacions
econòmiques que el municipi destinarà a projectes de cooperació solidaria. Els projectes
escollits varen ser: Escolarització d’infants a
la selva de l’Amazones del Perú, presentada
per la Parròquia de Santa Maria de la Secuita
en representació del Vicariat Apostòlic de Requena al Perú, dotat amb 3.000 € i el projecte
d’integració laboral i formació professional
per orfes de Katmandú al Nepal, presentat per
l’associació Nepal-Aki, dotat amb 3.000 €.
Per finalitzar, com a proposta de les associacions i per unanimitat es va concedir la distinció de d’Insígnia d’Or del Municipi, a títol
pòstum, a l’arquitecte Josep Mª Jujol per la
seva vinculació amb el municipi de la Secuita
i amb el poble de Vistabella, que acull una de
les seves obres més importants, l’Església del
Sagrat Cor de Vistabella.
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Les obres de restauració
de l’església de Vistabella

A finals d’any han finalitzat els treballs corresponents a la primera fase de la restauració de
l’església del Sagrat Cor de Vistabella. Les obres
han consistit, entre d’altres, en la substitució
dels reforços de ferro que Jujol va col·locar a
l’agulla del campanar, després que el vèrtex va
caure l’any 1934, per uns tirants d’acer inoxidable; la neteja de la ceràmica de les voltes fins a
la creu, la substitució del parallamps, i el repàs
de les juntes obertes de les voltes. Degut a la
complexitat dels treballs, s’han hagut de posposar treballs previstos inicialment per a fases
posteriors.
L’Arquebisbat de Tarragona va adjudicar les
obres a l’empresa Recop i l’arquitecte Santi
Prats ha estat el director de les obres i autor del
projecte. La totalitat dels treballs, que es preveuen dividits en sis fases, tenen un cost total
de 569.950,71 € (IVA inclòs). La primera fase estava pressupostada en 194.814,56 €.

La tradicional Castanyada formà part dels àpats
del sopar on els més petits i els més agosarats
acudiren amb disfresses de por, incorporant
també la nova tradició del Halloween per ambientar la nit.

El Tió de Nadal a les
Gunyoles
Els infants de les Gunyoles han celebrat la tradicional festa del Tió. Primer l’anaren a trobar pels
camps que envolten el poble i un cop trobat el portaren a la plaça, davant del casal, on el feren cagar.
Fer cagar el Tió es tracta d’una tradició catalana
amb segles d’història, inicialment relacionada amb

la natura, la fertilitat i el solstici d’hivern. El tió és
un ritual d’origen rural, significa l’abundància, un
tronc vell i sec regala de les seves entranyes llaminadures i llepolies.
A grans trets, en les fases restants de l’obra s’actuarà en les façanes, la sagristia i magatzem, els
paviments interiors, la restauració d’elements
interiors de fusta i ferro, la restauració interior i
de les pintures, així com la reforma de la il·luminació tant interior com exterior. També es preveu
instal·lar un sistema de climatització i regulació
de la humitat interior mitjançant un sistema de
geotèrmia. L’execució de les fases restants no
té encara un calendari determinat.
Aquests treballs s’han dut a terme gràcies sobretot a la subvenció atorgada pel Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb
un import de 156.000,00 €, a la subvenció de
l’Ajuntament, per import de 30.000,00 €, a l’esforç de la parròquia i a la insistència i estima per
aquesta joia arquitectònica dels veïns i veïnes de
Vistabella.

Les Gunyoles celebra el Halloween
Les Gunyoles va celebrar la seva Castanyada –
Halloween el 31 d’octubre, amb un sopar al Casal que va fusionar ambdues tradicions, la local
i la que s’està important de fora en els darrers
anys.
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La jornada fou organitzada per l’Associació de
Veïns de les Gunyoles.

Josep Mallafré, campió
de Catalunya de trial
El secuitenc Josep Mallafré Tisera, de 7 anys
d’edat, es va proclamar Campió de Catalunya
de Trial en la categoria Aleví.
En Pep corre amb una moto de trial elèctrica
que domina a la perfecció l la fa passar allà
on vol, sempre atent a les indicacions del seu
pare.
Felicitats Pep! Tots estem molt contents de
tenir un campió de Catalunya al municipi de
la Secuita.

Enhorabona!
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notícies

Quatre

11

Octubre / Desembre 2016

12

actualitat

10 anys de l’estació ferroviària
d’Alta Velocitat de la Secuita.

Octubre / Desembre 2016

Taxi: El conflicte d’interessos del taxi continua
vigent (la Secuita compta amb la prioritat de
càrrega i 9 llicencies, Perafort amb 4), tot el municipi ha hagut de suportar grans pressions per
part del sector i de la pròpia administració, s’ha
mantingut ferm en les seves reivindicacions arribant al contenciós administratiu en competència amb la Generalitat de Catalunya, pendent de
resolució, sobre el conveni marc que regula les
actuacions de les llicències de taxi i les prioritats
de càrrega a l’estació.

No mancada de polèmica des del primer dia,
aquesta estació d’alta velocitat s’ubica molt
aprop de l’antiga estació de la Secuita – Perafort, avui dia desapareguda, i que va estar en
servei durant 107 anys, de 1884 a 1992.
La nova estació es situa a uns 500 metres a l’est
de l’antiga, tota ella dins del terme municipal de
la Secuita. Estava pensada per atendre un volum de 420.000 viatgers l’any, començà amb sis
trens diaris i les crítiques de tot el territori per la
seva ubicació. Curiosament aquestes crítiques
intuïen una vida molt curta a l’estació i donaven
a entendre que els usuaris dels serveis ferroviaris no serien propicis a utilitzar-la.
Han passat 10 anys i l’estació ha vist com anaven incorporant-se nous serveis, als AVES s’han
sumat els trens de Llarga Distància i els Avant,
properament s’incorporaran també els Euromet i els Talgo. Ha anat creixent en número de
viatgers, any rere any, fins arribar als 870.000 el
2016, que representen més de 2.300 passatgers
i més de 60 trens diaris.
Aquesta infraestructura, segons alguns, tan mal
situada i tan criticada, s’ha convertit en el punt

d’unió ferroviària més important, Sevilla – Madrid
– Bilbao – Zaragoza, abans d’entrar a Europa. Per
ella s’unirà molt aviat el Corredor del Mediterrani, Màlaga - Alacant – Valencia – Castelló. Avui
dia es la vuitena estació de l’estat en número de
viatgers i la primera de les anomenades “perifèriques” (situades fora de les grans ciutats).
Des del municipi mantenim que l’estació està
ben situada, la seva ubicació obeeix a conceptes tècnics com son el radi de gir de les corbes,
el nul desnivell de la plataforma de vies, el pas
pel polígon químic de Tarragona i l’aprofitament
de l’antiga servitud de la línia de Roda varen fer
que la balança es decantes sobre les altres dues
alternatives que es van platejar en el seu moment; Alcover i el Pla de Santa Maria.
Malgrat la bona ubicació, deu anys desprès de
la seva posada en servei, les mancances i problemes principals continuen sent els mateixos,
tant mateix la incapacitat d’un territori per resoldre’ls. Intentem fer-ne un repàs:
Accessibilitat: Ben ubicada però mal comunicada.
Circumval·lació T-11 Tarragona - Reus (tram
A-27 - N-240 - estació del Camp de Tarragona
– Torredembarra). La reserva d’espai pel desdoblament seguint el traçat de la carretera Reus
- El Morell hauria de tenir continuïtat vers llevant connectant l’A-27, l’N-240 i l’estació amb
la carretera del Catllar i Torredembarra. Actuació
que permetria donar accessibilitat a l’estació de
viatgers des del Baix Gaià, el Baix i Alt Penedès
i el Garraf, eliminaria els passos viaris urbans,

i permetria connectar les àrees turístiques amb
l’Estació de l’AVE i l’aeroport.
Nova carretera d’accés a l’estació del Camp
de Tarragona des de la TP-2031 del Catllar, tram
la Secuita - el Catllar: la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya, amb
data 16 d’octubre de 2008 va aprovar tècnicament l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental. La concreció d’aquest vial permetria que
l’Estació no quedés en cul de sac i evitaria el pas
de molts usuaris pel nucli urbà de la Secuita.
Vial de Sant Ramon (connexió de la N-240 amb
l’estació): projectat des del 1995.
Aparcament: La imatge que s’ofereix amb cotxes mal aparcats als costat del vial d’accés
a la l’estació, hores d’ara propietat d’ADIF, és
pèssima, amb greus problemes de seguretat i
accessibilitat dels usuaris. Motiu que ha impulsat a l’Ajuntament de la Secuita a plantejar-se la
necessitat de dissenyar un aparcament de baix
cost al voltant de l’estació.
Pla Director de l’Estació: Totes les estacions
ferroviàries disposen d’un Pla Director en el moment que es decideix la seva ubicació. L’estació
del Camp de Tarragona encara és zona de reserva de serveis ferroviaris, la qual cosa impedeix
el desenvolupament d’usos, activitats i serveis
ni al propi edifici de l’Estació ni a l’entorn. Actualment, es l’Ajuntament de la Secuita qui es
veu en l’obligació de plantejar aquesta figura
urbanística i ho està fent en la redacció del nou
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Abastament d’aigua: El conveni que l’ADIF
va subscriure amb l’Ajuntament de la Secuita
preveia la construcció, a càrrec del Ministeri de
Foment, d’una doble canonada de subministrament entre els dipòsits municipals i l’estació i
entre la canonada del Consorci de l’Ebre i els dipòsits municipals, per tal d’assegurar-se l’aigua
mútuament. Madrid ha incomplert contínuament
aquest compromís, fins el punt que el passat
mes de novembre el Senador Josep Rufà (fill de
la Secuita) interpel·lés directament al Ministre de
Foment sobre aquestes qüestions en una sessió
de control al Senat.
Malgrat l’enquistament d’aquests problemes,
que de mica en mica sembla que es comencen a
resoldre davant l’iniciativa i insistència de l’Ajuntament de la Secuita, si més no en aquells que
pot tenir competències per abordar-los, el municipi compta amb una de les infraestructures més
importants del Camp de Tarragona.
Els serveis ferroviaris s’han adaptat a la demanda del territori, el número de viatgers i de trens
ha anat creixent, ha superat totes les expectatives en usuaris i en serveis de llarga distància i el
seu pes en la dinamització del territori és a hores
d’ara indiscutible.
El seu emplaçament és el que és, inamovible, i
compleix les funcions de dotar de serveis ferroviaris d’altes prestacions per a llarga distància el
Camp de Tarragona. Ara toca, doncs, a les administracions competents fer un seriós exercici
per integrar territorialment aquesta estació a la
seva àrea d’influència més immediata, comunicar-la i fer-la accessible a la resta del territori.
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les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf (Barcelona) i la comarca del Baix Maestrat (Castelló).

Serveis de transport públic:

Autobús: actualment, els serveis amb Tarragona aproven les expectatives dels usuaris, però
amb altres ciutats de la costa o Reus són menys puntuats. No existeixen relacions amb Costa Daurada nord. Tot plegat fa difícil decidir un
servei de bus adaptat a la demanda real, tant
per l’usuari regular com per l’estacional. Tanmateix el municipi de la Secuita pràcticament no té
connexió amb l’estació. Més greu encara és la
situació del poble de Vistabella que no disposa
de cap mena de transport públic.

El 18 de desembre, l’Estació ferroviària d’Alta
Velocitat del Camp de Tarragona, situada en la
seva totalitat al terme municipal de la Secuita, va
complir 10 anys de servei. Inaugurada aleshores
per la que va ser Ministra de Foment la Sra. Magdalena Álvarez i el President de la Generalitat de
Catalunya el Molt Hble. José Montilla. El 19 de
desembre de 2006, entrà en funcionament.

Quatre
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El temps mitjà d’accés a l’estació pels usuaris
és de 25 minuts.
El mode d’accés a l’estació:

Fitxa de l’Estació
Caracterització de l’Estació del Camp de Tarragona
(Font: Cambra de Comerç de Tarragona, novembre 2016)
Passatgers 2015: 840.000
Passatgers/any mitjana 2006-2015: 750.000
(xarxa convencional: 4,1 milions).
Passatgers/dia (promig): 2.000.
Posició xarxa ciutats AVE: Vuitena estació en
volum de passatgers.
Posició estacions perifèriques de l’Estat: Primera estació en volum de passatgers.
Evolució anual de passatgers: la corba
d’usuaris repunta a l’estiu, a diferència de la resta d’estacions no turístiques que presenta una
vall. Estacions amb evolucions estacionals comparables són Alacant i Màlaga.
Serveis ferroviaris/dia (Anada+Tornada): Madrid, 21; Barcelona, 68; Bilbao, 5.
Funcionalitat principal: serveis ferroviaris de
llarga distància.
L’àrea d’influència principal de l’estació són
el conjunt de les comarques de Tarragona, més

Vehicle privat: 80% dels usuaris que accedeixen a l’estació; mentre que els que han arribat a l’estació amb TAV i es desplacen a la seva
destinació a les Comarques de Tarragona, ho
fan en un 60% amb vehicle privat; en aquest darrer cas adquireixen més rellevància l’ús del taxi
i el vehicle de lloguer.
Transport públic és molt reduït: 7% dels viatgers accedeix a l’estació amb el servei d’autobús.
Aparcament a l’estació: s’ha convertit en una
qüestió polèmica. Un 48% dels usuaris de l’estació que hi accedeixen amb vehicle privat,
aparca en les vies d’accés a l’estació o en els
seus entorns en comptes del pàrquing.
Els principals elements que diferencien les estacions perifèriques són: mitjà d’accés, el temps
mitjà d’accés i l’aparcament, els quals tenen un
pes en la decisió d’escollir el mitjà de transport
i en la valoració de l’usuari del servei ferroviari.
El perfil de l’usuari
L’evolució mensual de passatgers al llarg de
l’any dóna dues tipologies d’usuaris ben diferenciades, establim els perfils d’acord amb les principals característiques de cadascun, obtingudes
via enquesta de camp a passatgers usuaris de
l’Estació del Camp de Tarragona:

Usuari regular

Usuari estacional

Període: gener - juny i setembre – desembre.
Origen passatger: Madrid (55,7%); Barcelona
19,6%); Saragossa (11,4%). Destí passatger: Tarragona 34,1%, Reus 15,9% i Valls 6,8%.
Freqüència: quinzenal o mensual.
Motiu del viatge: laborals, negocis o professionals (57,6%), familiars (16,6%) i turisme (7,8%).
Perfil socioeconòmic: Edat 35 a 60 anys (60%).
Estudis superiors (66%). Directius i empresaris
(21%).
Utilització transport públic: taxi (origen-estació
8% i destí-estació 18%) i bus (7%).
Observacions:
La relació amb Madrid és un factor clau.
El volum dels passatgers de cap de setmana representa el 20-25% dels setmanals en el cas de
l’AVE, i el 10-15% en el cas de l’Avant.
El 79,05% dels enquestats són viatgers del producte AVE i el 20,95% d’Avant.

Període: juliol – agost.
Origen passatger: Madrid (37,5%); Aragó, Navarra i País Basc (37,3%). Destí passatger: Salou
(25,5%), Cambrils 18.7%), Tarragona (14,7%).
Freqüència: setmanal o quinzenal.
Motiu del viatge: turisme/segona residència
(60% s’allotja a pròpia residència o amics).
Perfil socioeconòmic: Edat 26-60 anys (73,1%)
Estudis superiors (66.5%).
Utilització transport públic: taxi (18%) i bus
(15%).
Observacions:
Només el 5% dels turistes de la Costa Daurada
arriben en tren, d’aquests el 3%. arriben en TAV.
Més que atreure nous visitants, propicia un canvi de mode de transport en els que ja visiten la
destinació (principalment amb origen a la vall de
l’Ebre), canviant el cotxe o el bus pel tren.
Poca atracció de nou turisme: primera visita a la
Costa Daurada (11,3%).

Font: Cambra de Tarragona i Consell Comarcal Font: A. Gutiérrez i S. Anton del Departament de
del Tarragonès, 2010.
Geografia de la URV, 2014.
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ÈPOCA CONTEMPORÀNIA

Notícies sobre la Secuita aparegudes
la segona meitat del segle XIX.
Introducció
En aquest treball hem analitzat totes les notícies referents al poble de la Secuita localitzades a diferents hemeroteques digitals. El
material és molt ampli i hem classificat les
notícies en set grans grups. Les notícies referents a la Tallada i a les Guerres Carlines a
la Secuita ja les hem tractat en els articles corresponents, així que no apareixen en aquest
treball.
Successos, atracaments i robatoris
Al 1855 va sortir de Vilabella a les 9 de la nit un
veí de la Secuita en direcció a aquest poble. A la
sortida de Vilabella el van disparar. La bala li va
entrar pel coll. Aquest va prosseguir el seu camí
i va arribar a casa a la 1 de la nit. No se sap res
de l’agressor.1
Al 1874 al camí de la Secuita, quatre o cinc homes armats van detenir a un passatger i li van
robar el que portava.2
Al 1879 a conseqüència d’una discussió un
home va disparar contra un altre amb el que estava enemistat, deixant-lo mort a l’acte.3
Al 1879 Pere Alegret Batet, Josep Brunet Coll,
Josep Brunet Ferré i Antonio Jilo Mallafré van
ser posats a disposició del jutge per l’assassinat
de Pere Abané Gils.4
Al 1881 les forces de l’ordre públic van recórrer
els termes de Pallaresos i la Secuita per esbrinar
si era cert o no que al Mas de Moregons faltes el
seu propietari, el qual es deia havia estat assassinat. La notícia no va resultar certa.5
Al 1882 va morir violentament a la Secuita un veí
de la població. A la capital circulaven diferents
versions sobre la mort.6
Al 1882 estaven reunits a una casa de la Secuita
l’alcalde, el secretari i alguns individus de l’ajuntament per tractar el tema del ferrocarril. De
sobte, va entrar a la casa un home amb un revòlver. Al veure’s sorprès per l’alcalde i els guàrdies
rurals, va disparar sobre ells. De la lluita va resultar mort d’un tir l’agressor. El jutge municipal del
poble va obrir les diligències pertinents.7
Al 1884 va morir violentament Antoni Soler, veí
de la Secuita.8

Al 1884 una banda de lladres formada per quatre membres va intentar robar al Salt del Pi situat
al terme de les Gunyoles, agregat a la Secuita.
L’amo de la casa va escapar per la porta del darrera i al grit de “Lladres!” van acudir diversos
carreters que no van poder capturar als fugitius.9
Al 1885 va tenir lloc a una finca de la Secuita
un crim terrible. Un camperol va ésser assassinat mentre estava dormint a sota d’un arbre de
la seva propietat. Va aparèixer amb el cap casi
separat del cos i amb diferents ganivetades. El
jutge de Tarragona junt a l’escrivà i alguns oficials de la seva autoritat es van desplaçar al
lloc dels actes per obrir les primeres diligències.
L’home havia sortit a primera hora de Vallmoll
cap a la seva finca de la Secuita. A la nit no va
comparèixer a la casa on vivia amb una germana seva. El cos es va descobrir al costat d’una
caseta amb un toll de sang al costat. Tenia ferides diverses al cap, al cos i a l’engonal. El metge
de la Secuita Nogués junt al metge forense van
practicar-li l’autòpsia al cementiri de la Secuita
situat al centre del poble. Va ser reduït a presó
un dels germans de l’assassinat.10
En una masia del terme de la Secuita, una nena
de poca edat va anar a treure un objecte d’un
prestatge. Però li va caure un revòlver que es
disparà i la bala li tocà al ventre. La nena va morir al cap de tres dies.11
Al 1889 un veí de les Gunyoles anomenat Miquel Mallafré Vallvé de 58 anys es va disparar en
una vinya darrera de casa amb una escopeta. Va
morir al cap de disset hores.12
Al 1889 va ser capturat un jove pel sometent de
la Secuita i conduit a les seves presons. Va ser
acusat d’haver robat una cistella amb menjar
d’uns pagesos que treballaven al camp. El robatori el va perpetrar per la gana que tenia.13
Al 1890 es va cometre un robatori en una masia
de la Secuita consistent en 500 pessetes, roba
i altres possessions. Els lladres no van ser localitzats.14
Al 1890 es va suïcidar el professor de la Secuita Sebastià Punsoda Balanyà amb dos tirs de
pistola al cap. Es va donar als baixos de la seva
casa quan la resta dels seus habitants estaven
fora. Es va trobar un escrit que deia “No culpéis
a nadie. Me he suicidado hastiado de esta vida,
en busca de otra cosa mejor”. El dia següent va
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ser de dol per la gent del poble. La carta escrita
al diari deia que el motiu no podia ser la gana
ni les males condicions en que vivia el mestre,
ja que a la Secuita es pagava per avançat als
mestres i s’estava construint una casa per a
ells. L’article acaba dient “...el nombre del señor Punsoda quedará para siempre grabado en
nuestros corazones”15.
Al 1890 a un fuster de la Secuita li van prendre
uns divuit taulons de Flandes. Van ser localitzats
en la bastida que va aixecar a la plaça del poble
una companyia de gimnastes16.
Sembla que al 1892 es va donar una mort a la
Secuita. Dos jornalers estaven ocupats en l’extracció de pedra d’una cantera immediata a la
població. Per un tema sense importància van
discutir. Al començament el problema va quedar
calmat però es va reproduir més tard. Un d’ells,
cec de ràbia, va agafar la massa de destrossar
la pedra i va colpejar el cap al seu company i el
va deixar cadàver a l’instant.17
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presentar l’agressor amb una ferida al front que
l’havia deixat inconscient. També va ser dirigit a
l’Hospital.22
Al 1900 uns lladres van assaltar el corral d’una
casa de la Secuita i van robar vuit gallines propietat d’Agustí Solé Vallet.23
Al 1900 a l’audiència provincial es va donar la
causa d’homicidi i atemptat d’un agent de l’autoritat per part dels germans Eduard i Francisco
Solé Solé. Van ser considerats autors de la mort
del guàrdia rural Josep Ferré Grau el dia 1 d’octubre. El tribunal va considerar culpables als dos
acusats.24
Obres públiques, carretera i ferrocaril
Al 1872 al començar les obres de la carretera
provincial de Tarragona al Pont d’Armetera, a les
immediacions de l’Argilaga, es va donar la contraordre que s’estudiés un projecte de camí que
partint de la carretera de Valls anés pel poble de
la Secuita a Tarragona.25

Al 1892 una dona anomenada Teresa Fortuny
Coronés, de 75 anys, natural de Secuita i veïna
de Reus, se li va calar foc als vestits que portava, causant-li unes cremades tant importants
que va ser necessari traslladar-la a l’Hospital.18

Al 1872 es va decidir continuar amb les obres
de la carretera de Tarragona al Pont d’Armentera
d’acord al primer projecte aprovat i desestimant
les modificacions demandes per l’Ajuntament
de la Secuita.26

Al 1892 es va donar un altre crim a la Secuita.
Tres treballadors de la brigada del ferrocarril van
discutir i a causa de la renyina va resultar cadàver un dels treballadors anomenat Josep Soler i
veí dels Pallaresos. Es va desplaçar al lloc dels
fets el cap d’instrucció del partit acompanyat de
l’advocat fiscal i l’escrivà.19

Al 1876 a l’ajuntament de la Secuita es va arrendar en pública subhasta el lloguer de la carnisseria per tot l’any.27

Al 1896 es va perpetrar un robatori al Mas de
Mercader consistent en un rellotge i certa quantitat de diners. Sembla que el responsable va ser
un servidor de la pròpia casa.20
Al 1897 a la plaça Prim de Reus i a la taberna
anomenada “Esquella” (a la cantonada amb el
carrer de Sant Llorenç) va tenir lloc un greu incident. Joan Sedó Vives de 35 anys va començar
a repartir monedes de 5 pessetes bromejant
entre alguns dels clients. Un d’ells, Josep Sedó
Bernich, va discutir amb Joan Sedó que va acabar amb una ferida de ganivet al coll. Els dos individus van ser conduits a la Casa Consistorial.
D’aquí un va ser traslladat a l’hospital i l’altre a
la presó.21
Al 1900 un guàrdia rural va trobar un ferit a la
carretera de Pallaresos i a prop del “Manso de
Delgado”. Era Josep Seró, natural de la Secuita.
Va ser traslladat a l’oficina de vigilància municipal on va començar a ser interrogat però va
fer falta avisar al metge del consultori municipal. Josep Seró tenia tres ferides d’arma blanca,
una d’elles al costat dret, i de gravetat. Va ser
traslladat a l’hospital. El ferit només va revelar
que les ferides els hi va fer un pastor anomenat “Anton del Silo”. Mig hora més tard es va

Al 1881 Elena Solanes va ser nombrada mestra
de l’escola de la Secuita.28
Al 1882 el Sr. Gomà va sortir de Barcelona cap
a la província de Tarragona per pactar les expropiacions pertinents per a construir el ferrocarril
de Madrid a Barcelona. Va concedir una estació
al Mas de Manent per als pobles de la Secuita i
Perafort.29
Al 1882 el ferrocarril va arribar a la Secuita gràcies a al ric Josep Manent i gràcies als treballs
del contractista Josep Miralles. S’obriren cinc
trinxeres ocupades per 160 homes que s’obrien
pas amb eines i vagons.30
Al 1889 va tenir lloc el contracte entre l’Ajuntament de la Secuita i les propietàries Pilar i Josefa Larraz Massalles, per adquirir un terreny per
construir un edifici destinat a cases consistorials
i escoles públiques. A canvi l’ajuntament els donava el local que en aquell moment ocupaven i
875 pessetes.31
Al 1889 l’Ajuntament de la Secuita va treure en
pública subhasta les obres de construcció de
les noves escoles públiques i la casa consistorial. El contracte pujava a 24.342,45 pessetes.32
Al 1890 l’ajuntament va aprovar el pla de rectificació de l’alineació de la Plaça Major de la
Secuita.33
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Al 1892 les persones que arribaren a Barcelona
van advertir que a la boca del túnel pròxima a
l’estació de la Secuita - Perafort, es va observar
un petit despreniment de terra al passar el tren.34
Al 1895 es va inaugurar la línia telefònica de Tarragona a Valls amb estacions a la Secuita i a
Vallmoll.35
Al 1899 entre les estacions del Morell i la Secuita
de la línia de Barcelona a Reus, hi havia un túnel
que es trobava en un estat deplorable a causa
de les filtracions d’aigua.36
Al 1899 al passar per la nit el tren que portava
l’esquadró de llancers de Borbó, entre les estacions de la Secuita i Perafort, van caure del
vagó dos soldats i dos cavalls. Un dels soldats
es va presentar al cap de l’estació de la Secuita,
ignorant que el seu company i els dos cavalls
havien mort.37
Al 1900 l’estat de la carretera provincial que
anava a Tarragona era deplorable. Les pluges
de la tardor l’havien convertit en un camí veïnal
de manera que els carruatge no podien circular
per ella.38
Festes i celebracions
Al 1877 el dia 14 de gener es va celebrar la festa
anual del Bon Jesús.39
Al 1879 es celebrà la festa major d’estiu. Se’ns
parla de la participació dels xiquets de Valls, de
l’aixecament d’un envelat procedent de Granollers en el que tocaran els moixins de Sabadell. També hi tenia que haver una tronada, focs
artificials, carreres o cóssos, danses populars i
festes religioses.40
Al 1879 es va celebrar la festa major el poble de
la Secuita. El dia 14 es llançaren morters i tirs
per anunciar la festa i es va erigir la bandera nacional al campanar. Cap al vespre es van llençar
més morters i va començar l’orquestra de nit
amb el Sr. Oliva de Reus. El dia 15 va recórrer el
poble l’orquestra del Sr. Oliva i varies dolçaines
i tamborins. A les 10 es va donar una missa solemne i a les 5 de la tarda processó. Al vespre es
va aixecar un globus aerostàtic i es van disparar
focs artificials. El dia 16 es va donar funció religiosa i a les 5 de la tarda carreres d’homes (cossos). També hi van haver il·luminacions, carreres
pel carrer i altres divertiments.41
Al 1885 l’Ajuntament de la Secuita va acordar
suspendre les festes que tenien que tenir lloc al
poble els dies 15 i 16 d’agost en honor a l’Assumpció de Nostre Senyora.42
Al 1886 es va celebrar una gran festa a la Secuita durant els dies 17 i 18 de gener en acció de
gràcies al dolç nom de Jesús i el seu patró Sant
Sebastià per haver-los alliberat de la còlera en el
últim estiu. El dia 17 va començar amb una tro-
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nada, diana i repic de campanes per donar inici
a les festes. Tot seguit va recórrer la població
la música de Valls amb dolçaines, tamborins i
danses. A les 10 del matí va sortir de les Cases
Consistorials la Corporació municipal per assistir als oficis religiosos a l’església de Santa Maria
on es va cantar la missa. A la sortida la colla
nova dels xiquets de Valls va aixecar castells a
la plaça major. A la tarda hi va haver processó
pels carrers i es van disparar coets per part de
la comparsa de diables A les vuit del vespre va
començar el gran ball públic a la plaça del poble. El dia 18 va començar amb diana, tronada i
salva de morters. A les 10 va tenir lloc una altra
missa. A la tarda hi va haver carrera d’homes.
El primer premi era un carner, el segon dos pollastres, el tercer dos conills i el quart una coca.
A les 3.30 de la tarda es va donar una processó
amb la imatge de Sant Sebastià i la comparsa
de diables va disparar coets. A la nit s’aixecaren
globus aerostàtics i hi va haver focs artificials
i un ball públic. A la fi de la festa es va donar
una forta tronada. La companyia de ferrocarrils
directes de Madrid i Saragossa a Barcelona va
establir rebaixar els preus.43
El 15 d’agost de 1890 es preparaven grans festejos amb motiu de la festa major i es va inaugurar la Casa Consistorial. Hi havia d’haver cultes
religiosos, balls públics amb orquestra, dolçaines i serenates. El dia 16 per la tarda s’havia de
donar una carrera d’homes. El primer premi era
un carner, el segon un par de pollastres, el tercer
dos conills i el quart un parell de coques.44
Al 1897 amb motiu del Dolç Nom de Jesús es
va celebrar una festa els dies 17, 18, 19 i 20 de
gener. Els joves van contractar l’orquestra de
Valls per la celebració religiosa i la de Salomó
per la celebració profana. El sermó de l’ofici va
ser encarregat al capellà de Perafort. Pel Ball de
nit es va arrendar un magnífic saló i els carrers
es van il·luminar a la veneciana.45
Al 1899 el metge oculista de Tarragona Josep
Porta va obsequiar amb un gran dinar i festes
populars als operaris que van prendre part en la
construcció del seu xalet de la Secuita. Va ser
construït sota la direcció de l’arquitecte provincial Ramon Salas. Tant per la seva ornamentació
com el paisatge que dominava, era un indret increïble per estiuejar.46
El dia 14 del mes de gener de 1900 es celebrava
al poble de la Secuita una de les seves festes
majors, i a jutjar pels preparatius prometia ser
molt lluïda.47
Religió, visites i sacerdots.
Al 1882 l’arquebisbe de Tarragona va realitzar
una visita a la Secuita.48
Al 1890 el capellà de la Secuita estava enfadat
perquè els feligresos de la parròquia no compraven la butlla i els va qualificar d’animals i
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bruts. Allí hi havia hagut molts malalts del trancazo (grip) i aquests, segons Lleó XIII, estaven
exempts de prendre la butlla.49
Al 1890 van tenir que contreure matrimoni a l’església parroquial de la Secuita el ric propietari
Pau Figuerola amb Dolors Bassa. Pau Figuerola
era un industrial que s’havia llaurat una important fortuna a l’illa de Cuba.50
Al 1890 van tenir que contreure matrimoni a l’església parroquial de la Secuita el ric propietari
Pau Figuerola amb Dolors Bassa. Pau Figuerola
era un industrial que s’havia llaurat una important fortuna a l’illa de Cuba.51
Al 1891 el bisbe de Barcelona va passar un dia
de camp a la finca que l’ardiaca de Tarragona
Pau Forés tenia al camí de la Secuita. Al 1891 a
l’edat de 58 anys va morir al veí poble de la Secuita el sacerdot Josep Nebot, germà de Joan
Nebot.52
Al 1892 una comissió de la Secuita es va desplaçar a veure l’arquebisbe de Tarragona per
demanar la continuació del capellà vigent per la
seva bondat i virtut.53
Al 1892 el capellà de la Secuita, Sr. Torrens va
sermonejar a la multitud al temple dedicat a la
Verge del Lloret de Bràfim, inaugurat el mes anterior.54
Al 1895 es van casar a l’església de Sant Joan
del Port de Tarragona el jove Josep Brunet Dalmau de la Secuita i Dolors Virgili Faro. Tot seguit
van sortir amb el tren exprés de la nit cap a Barcelona on passaren uns dies de lluna de mel.55
Contribucions, carlisme i exèrcits
Al 1870 es va obrir el termini per la recaudació
de la contribució territorial corresponent al terme de la Secuita.56
Al 1881 hi va haver una comissió de veïns de
la Secuita per portar diferents corones de flors
al cementiri de Tarragona per dipositar sobre
la tomba del diputat Felip Sanahuja, mort en el
succés d’Albiol al setembre de 1873.57
Al 1882 Elvira Solanet va presentar dimissió per
la conducta de la Junta Local de la Secuita, que
no va ser admesa pel rector del districte universitari corresponent.58
Al 1882 va ser nomenada Raimunda Dolcet pel
Rectorat com a interina de la Secuita.59
Al 1886 es va configurar el comitè republicà democràtic de la Secuita. En foren president Josep
Giné Saixí i vicepresident Josep Miró Baduell.60
Al 1886 es van donar uns assajos militars per
part de la guarnició militar de Tarragona. El regiment de Sant Quintin va sortir cap al camí de la
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Secuita a les cinc del matí i va tornar a les vuit.
El dia següent va sortir el regiment de Luchana.61
Al 1893 el Capità General del Principat va nomenar a Josep Masgoret Armengol com el subcap
del sometent del districte de Catalunya.62
Al 1893 va morir a la Secuita l’agutzil Francisco
Mallafré, que portava 52 anys en aquell càrrec.63
Al 1897 va ingressar al Sanatori de la Creu Roja
de Barcelona, el soldat que havia tornat de Cuba
per malalt, Francisco Dalmau Bofarull, natural
de la Secuita.64
Al 1898 el jutge instructor del regiment d’infanteria de Luchana va demanar la seva captura.65
Al 1898 es va inaugurar a la Secuita el “Centro
de Unión Republicana” sent president honorari
Ricardo Guasch i president efectiu Josep Armengol. El president honorari va fer un discurs
sobre la situació deplorable per la que passa
Espanya i la necessitat d’instaurar una República. El diari considerava aquest esdeveniment
com una demostració de la importància de les
idees republicanes a la Secuita. En les últimes
eleccions la majoria va ésser per Fusió Republicana.66
Sanitat i educació
Al 1882 exercia de mestra d’escola de la Secuita
na Filomena Tarragó.67
Al 1888 es va denunciar l’existència en un punt
cèntric de la Secuita d’un assoll amb una manada de porcs que provocava una pudor terrible. Tot
això passava sense que la Junta de Sanitat hi fes
res.68
Al 1889 es va demanar a l’alcalde de la Secuita
que si no podia proporcionar una casa per la mestra, que rehabilités l’habitació que hi havia després
de l’escola de les nenes. També se li va demanar
que si hi havia moltes nenes a l’escola, que no
s’admetessin les que no arribaven a l’edat reglamentaria.69
Al 1890 les obres que s’estaven realitzant per la
nova Casa Consistorial i Escoles Públiques de la
Secuita avançaven ràpidament. El contractista era
Josep Brunet Dalmau.70
Al 1890 va prendre lloc com a mestre d’escola de
la Secuita Miquel Sanahuja.71
L’1 de setembre de 1890 es van inaugurar els nous
locals que s’havien construït com escoles al poble
de la Secuita.72
Al 1890 va ser nomenat Josep Riera com a mestre
de la Secuita.73
Al 1890 l’ajuntament va aprovar el pla de rectificació de l’alineació de la Plaça Major de la Secuita.74

Al 1891 no feia ni un any que s’havia construït
l’Ajuntament i Escoles que ja amenaçaven ruïna.
Amb motiu de les últimes pluges tant la mestra
com el secretari van tenir que abandonar l’edifici
perquè s’havia inundat.75
Al 1894 la mestra del poble de la Secuita, Isabel
Rodó M. de Roca va publicar una obra que es
deia ¡Verguenzas de España!. La obra era una
història novel·lesca amb protagonisme dels
mestres d’escola.76
Al 1899 els alumnes majors de l’Escola Pública
de la Secuita dirigits pel mestre Josep Pujolar
Lanciano van realitzar una visita al monestir de
Santes Creus77. Aquest mateix mestre va participar en unes conferencies pedagògiques amb el
tema referent a l’ensenyança de la Geografia.78
Al 1899 es va reunir la Junta Provincial de Sanitat per tractar el tema de tancar els cementiris
de la Secuita i l’Argilaga per resultar un perill per
la salut pública. Aquests cementiris estaven ubicats dintre dels nuclis d’aquestes poblacions.79
Fenòmens atmosfèrics i curiositats
Al 1880 va caure un llamp al mas de l’Hereu fent
caure algun envà i causant altres mals de menys
consideració.80
Al 1885 una pedregada va devastar els camps
de la Secuita. La pedra era de grans dimensions.
En alguns punts arribava a una lliura de pes-. Va
causar problemes importants a la vinya.81
Al 1886 es va perdre un gos de raça mallorquina
de color vermell amb taques blanques. Es gratificava al que el trobés.82
Al 1887 Joan Mateu Massana es va proposar
recórrer en tres hores, els 45 quilòmetres que hi
ha entre la Secuita, Vallmoll, Valls, Tarragona i
tornar al punt de partida.83
Al 1887 Joan Mateu Mensa es va proposar anar
de la Secuita a Montblanc i tornar. Però al passar per Vilaverd i després d’haver recorregut 38
quilòmetres en dos hores, va beure un got d’aigua freda que li va debilitar les forces de les cames. Va arribar a Valls on va agafar un carruatge
fins al punt de partida.84
Al 1892 a la tarda a la Secuita i a Pallaresos es
va encapotar el cel de núvols densos i es va sentir trons.85
Al 1892 començaren a arribar els primers focus
de fil·loxera a la Secuita.86
Al 1896 es va vendre en pública subhasta una
casa al carrer de la Victòria, composta per una
planta baixa, un gran magatzem i dos aljubs, un
corral al darrere, dos sales a la part de dalt, una
per cafè i l’altre per balls i diversions públiques,
i unes grans golfes.87
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Al 1897 l’Ajuntament de Tarragona va donar termini fins al 1 d’octubre per obligar als propietaris
de la Secuita a tallar tota classe de plantacions
que envaeixen el terreny ocupat per l’aqüeducte
de l’arquebisbe.88
Conclusions
En resum, a la segona meitat de segle XIX existia molta inseguretat com mostren el gran nombre de notícies que fan referència a successos
i morts violentes, així com a robatoris i atracaments. A més a més els carlins van fer diferents
batudes pel terme.
Comencen a millorar les comunicacions,
s’arranja la carretera que portava a Tarragona i
es construeix l’estació de ferrocarril al Mas de
Manent. Es fa ús del telègraf i s’instal·la la primera línea telefònica.
Respecte a les celebracions i festes totes tenien un important contingut religiós. És el segle
de la fil·loxera i es comencen a recórrer petits
trams del territori com a fites esportives. Es
construeixen les Cases Consistorials i l’Escola, i
comença a existir una preocupació per mantenir
net el nucli urbà, així que es trasllada el cementiri i es prohibeix tenir animals dintre del poble.
Text i fotografies: Marc Dalmau Vinyals
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Calaix creatiu

Principi del Buit

Els Plàtans

Estic de pollastre

Tens l’hàbit de guardar objectes inútils, creient que un
dia (no saps quan).....els necessitaràs?

Els plàtans, aliment bo per fer règim.

Tens l’hàbit d’estalviar diners, només per a no gastar-lo?
Penses que en el futur podran fer-te falta?

Els plàtans són molt rics en hidrats de carboni per la
qual cosa constitueixen una de les millors maneres de
nodrir d’energia vegetal el nostre organisme.

Tens l’hàbit de guardar roba, sabates, mobles, estris
domèstics i altres coses de la llar que ja no utilitzes des
de fa molt de temps?

Indicat per la dieta dels petits, esportistes o qualsevol
persona que necessiti un”piscolabis” en algun moment
del dia.

- Pits de pollastre
- Farina de cigrons
- Patates xips
- Oli d’oliva
- Sal
- Pebre
- Romaní
- Mandarines
- Mostassa suau

El plàtan no engreixa. Molt al contrari, per la seva riquesa en potassi ajuda a equilibrar l’aigua del cos per
contrarestar el sodi i afavorir l’eliminació de líquids, que
resulta essencial per al tractament de certes malalties,
com l’hipertensió, gota, malalties reumàtiques, etc.
Prevé les rampes musculars, enforteix els músculs,
millora la circulació, prevenint les embòlies i augmenta
el ritme cardíac en casos de debilitat cardíaca. La seva
riquesa en zinc pot aprofitar-se per enfortir el cabell,
ajudant a prevenir la caiguda.
És una fruita molt digerible, rica en components que
estimulen la digestió pel que és molt adequada per a
combatre els casos d’inapetència.
Estudis realitzats a l’Índia han demostrat el poder del
plàtan en la prevenció d’úlceres gàstriques i la seva
capacitat per a protegir la mucosa intestinal.
I dins teu?
Tens l’hàbit de guardar bregues, ressentiments, tristeses, pors i altres?
Això mai ho facis! Va contra la teva prosperitat!
Cal que deixis un espai, un buit, perquè coses noves
arribin a la teva vida.
Cal que et desfacis de tot allò inútil que hi ha en tu,
perquè la prosperitat arribi.
La força d’aquest buit és el que absorbirà i atraurà tot
el que desitges.
Mentre estiguis, material o emocionalment, carregant
sentiments vells i inútils, no tindràs espais per a noves
oportunitats.
Els béns necessiten circular. Neteja els calaixos, els
armaris, l’habitació dels estris, el garatge,...Dóna tot
allò que ja no utilitzis.
L’actitud de guardar un munt de coses inútils només
encadena la teva vida. No són els objectes guardats
els que estanquen la teva vida, sinó el significat de l’actitud de guardar.
Quan es guarda, es considera la possibilitat de falta,
de carència. Es creu que demà podrà faltar, i que no
tindràs manera de cobrir aquestes necessitats.
Amb aquesta idea li estàs enviant dos missatges al teu
cervell i a la teva vida:
• que no confies en el demà
• que penses que el nou i el millor No són per a tu, per
això t’alegres guardant coses velles i inútils.
Desfés-te del que ja ha perdut el color i la brillantor.
Deixa entrar allò que és nou a casa teva i dins de tu
mateix
Joseph Newton

És una fruita de naturalesa tèrmica molt refredadora,
segons la medicina tradicional xinesa. Quan és madur,
lubrica els intestins i els pulmons, i s’utilitza per tractar
l’estrenyiment i les úlceres. És especialment indicat
per les persones de condició seca (tos seca, sequedat
de boca, sequedat intestinal)
La majoria de fruites, com són productes de la calor
i de la llum del sol, es digereixen bé a temperatura
ambient, mai fredes.
La cocció, en general,
les fa més digestives, però en el
cas de les fruites
tropicals pot portar
l’energia d’aquestes
fruites, ja intensa per
sí mateixa, fins el límit
energètic d’expansió.
La millor manera és
assajar amb nosaltres
mateixos i veure si les
tolerem millor cuites
que crues.
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Traiem la pell i el greix del pit de pollastre i el tallem a
tires. Li posem sal, pebre, romaní i el suc de les mandarines exprimides.
Esmicolem les patates xips i arrebossem les tires de
pollastre passant-les per les patates esmicolades i la
farina de cigrons. Les fregim a la paella amb oli.
Per servir: Posem la mostassa al fons del plat i al damunt les tires de pollastre arrebossat.
(Recepta del curs “Cuina de la Tardor” per Víctor
Echevarría)
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Xerrada sobre prevenció
Dins del cicle “Escola de mares i pares” que organitza l’Escola Bressol Municipal i en aquesta
ocasió conjuntament amb l’Escola Guillem de
Claramunt (cicle infantil), el dia 17 de novembre
s’impartí una xerrada sobre prevenció i primers
auxilis en infants de 0 a 5 anys.
Tingué lloc a l’aula de psicomotricitat de l’Escola
guillem de Claramunt i es va habilitar un servei
d’acollida a l’Escola Bressol per tal que les mares i pares poguessin deixar la mainada ben atesa durant l’estona que durà la xerrada.

Agraïm especialment la predisposició de la ponent, la Sra. Magdalena García, Infermera titular
dels Consultoris Municipals i formadora del Servei Català de la Salut, qui demostrà un profund
coneixement de les problemàtiques exposades.
Remarquem que el tema exposat responia a les
sol·licituds fetes pels pares i mares en les darreres enquestes de qualitat i que properament,
també donant resposta a questes sol·licituds es
prepararà un taller d’actuació pràctica en cas
d’accident o cura.

Disposaràs de:
· Assessorament i orientació laboral personalitzats.
· Realització del currículum.

Punt Jove

· Acompanyament en el procés de cerca.
· Ofertes laborals actualitzades cada setmana gràcies
al Club de feina.
· Inscripció a la Borsa de treball de monitors del lleure
i educadors del Servei Comarcal de Joventut.
· Full d’inscripció i recull de currículums per realitzar
un seguiment i per facilitar-los ofertes segons el seu perfil.
· Derivació a la borsa de l’Oficina Jove Tarragonès sempre
que sigui necessari o bé als recursos ocupacionals que
s’ofereixin des del Consell Comarcal del Tarragonès.
Si tens entre 16 i 29 anys i no estàs estudiant ni treballant vine a registrar-te al programa de GARANTIA JUVENIL. Aquest any sortiran nous projectes de formació i contractes de treball a nivell
de tota Catalunya i només hi podràs accedir si estàs registrat! Des del Punt Jove t’informarem
del programa i t’ajudarem a inscriure’t.
Per a qualsevol dubte i suggeriment podeu posar-vos en contacte a través del correu
mancomunatjove@gmail.com o al telèfon 977244500.
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Calendari d’activitats i serveis
GENER 2017
dl

dm

dc

dj

dv

dg

dl

dm

dc

- Any Nou

VACANCES
ESCOLARS

- Andròmines
- Pilates
- Pàdel per a adults

2

- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

VACANCES
ESCOLARS

4

- Zumba

- Pilates
- Pàdel per a adults

- Pilates
- Pàdel per a adults

- Pilates
- Manualitats

19

18
- Zumba
- Festa d’hivern
de l’Argilaga
La Conversió de
Sant Pau

24

23

5

12

11
- Zumba

17

16

VACANCES
ESCOLARS

- Festa de Reis
- Festa d’hivern
de Vistabella

- Pilates
- Manualitats

10

9

- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

VACANCES
ESCOLARS

3

- Pilates
- Pàdel per a adults

- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

- Cavalcades de Reis

- Zumba

- Pilates
- Manualitats

26

25

- Concert a Vistabella

VACANCES
ESCOLARS
- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Dansa per a adults
(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

6

VACANCES
ESCOLARS

14

13
- Pàdel infantil
- Festa d’hivern
de Gunyoles
Sant Sesbastià

- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Dansa per a adults
(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel infantil

- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

- Pilates
- Pàdel per a adults

- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

- Pilates
- Pàdel per a adults

29

FESTIU A
L’ESCOLA

16

22

23

27

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

- Andròmines
- Pilates
- Pàdel per a adults

- Ple Ordinari
- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

25

26

FESTIU A
L’ESCOLA
- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Pàdel per a adults

27

16

15
- Zumba

- Pilates
- Manualitats

21

20

9

8
- Zumba

14
- Pilates
- Pàdel per a adults

2
- Pilates
- Manualitats

7

6

13

19

28

Pilates
De 19 a 20h
Sra. Karina
644 18 48 47

Horaris d’autobús

La Secuita - Tarragona

De dilluns a divendres, feiners SECUITA,LA > TARRAGONA

977 61 14 54
977 61 14 21

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

23

22
- Zumba

- Pilates
- Manualitats

28

29

30

ds

dg

- Pàdel infantil

3

4

- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Dansa per a adults
(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel infantil

- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Dansa per a adults
(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel infantil

- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Dansa per a adults
(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel infantil

5

11

10

17

24

12
- Deixalleria mòbil

18

19

25

26

- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Dansa per a adults
(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

31

10:18

De dilluns a divendres laborables

09:05

De dilluns a divendres laborables 1

13:25

14:20

De dilluns a diassabtes laborable

09:15

09:50

De dilluns a dissabtes laborables 1

De dilluns a dissabtes laborables 1

11:50

12:23

De dilluns a divendres laborables 1

13:10

De dilluns a divendres laborables 1

12:00

12:35

Dissabtes laborables 1

12:43

13:15

Dissabtes laborables 2

13:15

13:50

De dilluns a dissabtes laborables 1

14:49

15:10

De dilluns a divendres laborables 1

14:00

14:31

De dilluns a divendres laborables 1

15:10

15:25

De dilluns a divendres laborables 1

15:30

15:50

De dilluns a divendres laborables 1

ARRIBADA

06:59

07:45

07:50

08:25

De dilluns a dissabtes laborables 1

08:30

09:24

10:00

De dilluns a divendres laborables 1

977 61 12 07

10:50

11:25

977 61 13 62

12:34

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

16:15

16:50

De dilluns a divendres laborables 1

18:00

18:35

De dilluns a divendres laborables 1

8.30-12.00

8.30-11.40

15.10-17.40

8.30-11.40

8.30-14

18:09

18:50

De dilluns a divendres laborables 1

19:00

19:35

De dilluns a divendres laborables 1

12-13.30

12.00-13.30

19:35

20:10

De dilluns a divendres laborables 1

20:15

20:46

De dilluns a divendres laborables 1

20:54

21:25

De dilluns a divendres laborables 1

21:30

22:05

De dilluns a divendres laborables 1

L’Argilaga

12-13.30
12.30-13.30

Horari infermeria
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30-11.30

8.30-12.40

11-13

11-13

9.45-12

Vistabella

www.lasecuita.cat

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.

REUS> SECUITA,LA

09:25

SORTIDA

Dilluns

Vistabella

La Secuita - Reus

De dilluns a divendres laborables 1

06:40

Horari metge de familia

Reus - La Secuita

English
De 17 a 18h
Sra. Sara
632 05 69 13

ARRIBADA

06:10

977 61 12 67

Dibuix i Pintura i
Teatre
Sra. Tere Morelló
dansa per a adults
977 61 10 35
De 18:30 a 20:30h
Sra. Raquel: 603 76 99 04

SORTIDA

De dilluns a divendres laborables 1

977 61 12 17

Manualitats
De 18 a 19h
Sra. Anna
686 13 86 36

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

625 94 30 31

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

Tarragona - La Secuita

SORTIDA

977 61 15 94

Horaris de consulta mèdica, infermeria i pediatria

Les Gunyoles

FESTIU A
L’ESCOLA
- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

- Zumba

- Pilates
- Pàdel per a adults

dv
- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Dansa per a adults
(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

Telèfons de contacte per a les activitats del casal:

Telèfons d’interès

L’Argilaga

- Deixalleria mòbil

- Pàdel infantil
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dj
- Pilates
- Manualitats

1
- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

12

18

17

Informació municipal

La Secuita

- Pàdel infantil

- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Dansa per a adults
(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre
- Rua i Carnaval a l’Escola

31

30

Les Gunyoles

dc

- Pilates
- Pàdel per a adults

- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

La Secuita

dm

5
- Calçotada
a les Gunyoles

11

10
- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Dansa per a adults
(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pilates
- Manualitats

4
- Pàdel infantil

- Pilates
- Pàdel per a adults

- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

28

- Pilates
- Manualitats

dl

- Zumba
- Consells de seguretat
a la Secuita

3
- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Dansa per a adults
(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

9

MARÇ 2017

dg

- Pàdel infantil

2

15
- Zumba
- Consells de seguretat
a l’Argilaga

21

20

22

- Zumba
- Consells de seguretat
a Vistabella

ds

- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Dansa per a adults
(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pilates
- Manualitats

8

14

13

15

21

20

7

6

8

- Deixalleria mòbil

- Pàdel infantil
- Concert i lliurament
de l’Insígnia d’or
del Municipi

- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Dansa per a adults
(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre
- Festa d’hivern de Gunyoles
Sant Fructuós

27

VACANCES
ESCOLARS

- Zumba
- Consells de seguretat
a les Gunyoles

- Andròmines
- Pilates
- Pàdel per a adults

dv

- Pilates
- Manualitats

1
- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

7

dj

- Zumba

1
- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

Calendari d’activitats i serveis

FEBRER 2017
ds

21

Quatre

informació municipal
notícies

Octubre / Desembre 2016

Emergències
Mossos d’Esquadra
Ambulàncies
Bombers

112

SECUITA,LA> REUS
SORTIDA

ARRIBADA

10:18

11:25

De dilluns a divendres laborables

14:20

15:20

De dilluns a dissabtes 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.
(03-10-2016)

Octubre / Desembre 2016

Tallers sobre la
factura de la llum.
Com reduir-la?
El municipi de la Secuita està adherit al Pacte d’Alcaldes pel desenvolupament dels Plans
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).
Sensiblement preocupats pel canvi climàtic,
PAES proposa les actuacions necessàries, eminentment en matèria d’energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle.

La quantitat d’objectes exposats fa reviure
l’enyorança dels que els observen i recorden la

La gelosia és un sentiment causat per la certesa
(real o no), la sospita o el temor que una persona
que estimem molt prefereix o mostra afecte per
una tercera persona. La gelosia és la sensació
tan desagradable i incòmode que tenim quan
pensem que perdrem algú que sentim que és
només nostre.
La gelosia representa una de les emocions més
naturals i al mateix temps una de les emocions
que més mal fa. La pateix tothom en algun mo-

reduir el consum domèstic i estalviar energia i
diners a final de mes en la factura de la llum.
També la campanya de conscienciació s’ha dirigit a l’escola on els alumnes podran comprovar com l’estalvi que puguin realitzar en petits
gestos durant aquest any es veurà recompensat
amb la destinació del 50% dels diners de l’estalvi que suposi a dotar l’escola d’aquelles materials i equipaments que els alumnes decideixin.
Aconseguim un consum energètic sostenible.
Prenem consciencia!

funció que tenien, ja fa anys, a casa dels avis o
dels pares quan ells eren petits. Els més joves
no paren de preguntar per que servia això o allò
altre i moltes vegades es sorprenen de la seva
utilitat.
Bona excusa per passar el matí, escoltar música
en directe, esmorzar bé a l’Argilaga i si convé,
firar quelcom.

Sortirem del municipi en autocar a les 15:30
hores cap a Barcelona, una estoneta d’esbarjo
abans de la funció i a les 18 hores tots al teatre. El
Coliseum és un teatre molt bonic, situat al centre
de la ciutat, i conserva tota la decoració dels anys
20 del segle passat.
Van ser dues hores de riure sense parar, i és que
per fer aquest musical, La Cubana fa servir d’excusa Gente Bien, un sainet molt divertit escrit per
Santiago Rusiñol l’any 1917. Han creat un “especial” viatge en el temps on els personatges
de Rusiñol ens descobreixen que la necessitat
d’aparentar no té mida, ni època, ni data de caducitat.
En acabar l’obra l’autobús ens esperava a la porta del teatre i cap a les 22 hores ja érem a casa.
Una bona jornada que tots esperem repetir.

varis
notícies

Quatre
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Xerrada sobre la gelosia
El dia 10 de novembre, la psicòloga i coach Eva
Llatser va fer una xerrada sobre la gelosia dins
del cicle “Escola de mares i pares” que organitza
l’Escola Bressol Municipal. L’acte tingué lloc a la
Sala de Plens de l’Ajuntament .

El dissabte 12 de novembre anàrem al Teatre
Coliseum de Barcelona, per veure l’obra “Gente
Bien” de Santiago Rusiñol, interpretada per la
companyia La Cubana.

Mercat del trasto a l’Argilaga
El 16 d’octubre l’Argilaga acollí una nova edició
del Mercat del Trasto a la plaça de l’Església.
Diversitat d’articles i nombroses paradetes ompliren de color la plaça, on els visitants encuriosits remenaven i adquirien objectes de tota
mena.

Octubre / Desembre 2016

3ª Edició del Mercat
Boig de Vistabella

Per assolir l’objectiu calen propostes d’estalvi i
eficiències energètiques, de producció de renovables, de millora en la gestió de residus i de
l’aigua.

Aquesta conscienciació en l’estalvi d’energia té
la necessitat de ser col·lectiva, les greus conseqüències del canvi climàtic ens afecten a tots.
Es per això que conjuntament amb la Diputació
de Tarragona, l’Ajuntament va impulsar tallers
per la ciutadania sobre còm estalviar de forma
eficient en la factura de la llum.

Sortida al teatre

Els tallers es van realitzar el 20 d’octubre a la
Secuita, el 4 de novembre a Vistabella i el 18
de novembre a les Gunyoles, amb anterioritat
també s’havia realitzat a l’Argilaga. Els assistents aprengueren quina és la companyia amb
la facturació més econòmica pel usuari, a quines hores el consum d’energia elèctrica és fins
el 300% més varat i moltes indicacions de com

Com a municipi, voluntàriament hem fixat uns
objectius a assolir, ens hem compromès a aconseguir una reducció d’emissions superior al
20% per a l’any 2020, prenent com referència
els valors de l’any 2005. Això vol dir que el municipi de la Secuita l’any 2020 haurà reduït en
més d’un 20% l’energia que consumia el 2005.

Com exemple d’aquest desenvolupament de
mesures podem esmentar l’estalvi d’energia
elèctrica en la il·luminació de vies públiques, que
amb el canvi d’equips i malgrat l’augment significatiu de punts de llum des de 2005 fins ara,
s’ha aconseguit reduir en un 47% a desembre
de 2016.
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varis

El diumenge, 23 d’octubre, l’Associació Cultural
i Recreativa de Vistabella va organitzar la tercera
edició del Mercat Boig, davant del Casal Jujol i
que s’estenia per tot el carrer.
Tria, remena, regateja, compra antiguitats, artesania, objectes de tota mena, nous i de segona
mà... ens deien els cartells anunciadors. I així ho
varen fer tots els que hi assistirien al mercat.
Però, abans o desprès de triar i remenar, pas
obligat pel Casal Jujol per degustar un bon esmorzar d’aquells de forquilla i ganivet que reanimen l’esperit.

ment determinat de la seva vida i té una incidència elevada en els infants. És un sentiment
que està present en gairebé la majoria de les
criatures i acostuma a ser un focus de patiment
tant per a l’infant que la pateix com per als pares
a qui sovint costa gestionar-la i no saben com
tractar-la.
Amb l’Eva varem treure l’entrellat de tot plegat
en una xerrada dinàmica en què s’aportaren
noves perspectives i reflexions per afrontar les
situacions de gelosia.
Va ser un espai de conversa obert en el qual els
pares i mares trobaren un entorn de debat, de
suport i de compartir experiències.

Borsa de treball.
Una gestió dinàmica

El Casal de l’Argilaga,
punt de trobada pels
veïns

L’Ajuntament de la Secuita gestiona una
borsa de treball a disposició d’aquelles persones que busquen feina, especialitzada en
ofertes laborals dintre de l’administració pública majoritàriament, però també transmet
les sol·licituds d’aquelles empreses privades
que necessiten personal en serveis i obres
que realitzen per a l’Ajuntament.
Les persones inscrites en la borsa de treball
reben la informació de les ofertes per correu
electrònic, segons el perfil professional o
acadèmic que demanda l’oferent i segons les
dades que figuren en els currículums dels demandants. Per aquesta raó és molt important
disposar dels currículums actualitzats, dades
de contacte, telèfons i adreces electròniques
vigents.
Cada dilluns de 9:30 a 12:30, la tècnica
mancomunada de joventut està a la vostra
disposició per ajudar-vos a fer el currículum,
donar-vos assessorament i informació sobre
cursos o programes d’ocupació, com el
Pla de Garantia Juvenil que ha suposat la
incorporació al món laboral de tres joves del
municipi en la seva primera feina.
Durant l’any 2016 la borsa de treball ha enviat
118 ofertes de feina i ha gestionat directament 21 contractacions.

El Casal de l’Argilaga, o el Cafè com li diuen alguns
veïns, és un d’aquells llocs on qualsevol que entri
es pot sentir ben agust.
S’ha convertit en un punt de trobada i d’activitats
per a tots els veïns, no importa edat o afició. S’hi
comparteixen molts bons moments, activitats,
música en directe, les persones grans parlen
amb els joves i a l’inrevés, els veïns comparteixen
aficions, tothom troba el seu espai.
És un d’aquells espais serens i tranquils en que
encara un es sent obligat a saludar quan entra, un
espai en el que el temps passa més lentament, del
que no tens presa per marxar, un lloc per apagar la
set o per matar el cuc de la gana, de ben segur que
la Patricia, mestressa del café, se n’encarregarà.
Si voleu petar la xerrada amb els amics, jugar a
la botifarra, fer mitja o simplement estar-vos allà,
aneu al Casal de l’Argilaga.
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Consells de seguretat al domicili
Sabem tenir cura davant de situacions que
generen inseguretat a casa nostra?
Què hem de fer per estar més segurs a casa?
Què hem de fer si vivim en cases aïllades?
Quines mesures de seguretat són les més
adeqüades al nostre domicili?
Què hem de fer quan marxem de vacances?
Com hem de reaccionar davant un incident?
Què hem de fer quan venen a revisar el gas o
ens demanen una factura d’electricitat?

La vostra col·laboració és imprescindible
per prevenir i investigar els delictes!
Dimecres 08 de febrer a les 19h
A càrrec dels Mossos d’Esquadra
Casal de Les Gunyoles

Dimecres 15 de febrer a les 19h
A càrrec dels Mossos d’Esquadra
Casal de Vistabella

Dimecres 22 de febrer a les 19h
A càrrec dels Mossos d’Esquadra
Casal de l’Argilaga

Dimecres 1 de març a les 19h
A càrrec dels Mossos d’Esquadra
Sala de Plens de l’Ajuntament de la Secuita

