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Acord amb ADIF i Generalitat sobre 
les infraestructures pendents de 
l’estació de la Secuita.

Després de més de 10 anys de tires i arronses 
entre l’Ajuntament de la Secuita i l’Administra-
dor De Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de-
penent del Ministerio de Fomento, el 5 de juny, 
es va arribar a un acord entre el municipi de la 
Secuita, representat pel seu alcalde, Sr. Eudald 
Roca i ADIF, representat pel seu President el 
Sr. Juan Bravo, en una trobada celebrada a la 
seu d’ADIF a Madrid.A la trobada també va as-
sistir-hi l’Alcalde de Perafort Sr. Joan Martí Pla, 
i els Senadors per Tarragona Sr. Josep Rufà i 
Sra. Laura Castel.

Les tensions entre els dos organismes s’havien 
anat crispant en els darrers mesos degut a l’in-
compliment per part d’ADIF del conveni signat 
amb l’Ajuntament l’any 2006, fins el punt que 
durant la darrera reunió celebrada el passat 27 
d’abril, l’alcalde del municipi amenaçà de tan-
car tots els serveis de l’estació del Camp de 
Tarragona entre el 15 i el 24 de juny si no s’arri-
bava a un compromís ferm de compliment.

La principal reivindicació del conveni, recor-
dem, era la connexió dels dipòsits municipals 
de la Secuita amb la xarxa del Consorci d’Ai-
gües de Tarragona (CAT) i els dipòsits munici-
pals amb l’estació. Aquesta mesura assegura 
l’aportació d’aigua al municipi en cas d’averia 

de qualsevol pou d’extracció o urgència sobre-
vinguda a la xarxa municipal, tanmateix també 
assegura l’aigua a l’estació en cas d’averia en 
la xarxa del CAT.

La Segona reivindicació històrica del municipi de la 
Secuita era la correcta ordenació urbanística de to-
tes les infraestructures ferroviàries, carreteres, ser-
veis i usos de l’estació i el seu entorn, doncs a hores 
d’ara està situada en sol agrícola. En aquest punt 
ADIF també adequarà, al seu càrrec, la carretera 
d’accés a l’estació tot seguint les indicacions de la 
Generalitat de Catalunya que l’ha de recepcionar.

L’acord entre les dues administracions implica la 
construcció de la canonada d’aigües del CAT a 
càrrec d’ADIF fins l’entrada al poble de la Secuita i a 
càrrec de l’Ajuntament des de l’entrada del poble fins 
els dipòsits municipals. També ADIF es farà càrrec 
del cost de la redacció de la modificació de planeja-
ment urbanístic, tot seguint les directrius dels serveis 
urbanístics municipals que hauran de presentar la 
modificació al departament d’Urbanisme de la Ge-
neralitat. Tot plegat l’inversió en infraestructures que 
ADIF realitzarà al municipi de la Secuita té un valor 
aproximat de 1,5 milions d’euros.

En paral·lel l’Ajuntament també ha mantingut 
varies reunions amb el Secretari d’Infraestruc-

tures de la Generalitat de Catalunya, Sr. Ricard 
Font, per tal que aquesta administració recep-
cionés  la carretera d’accés a l’estació un cop 
efectuades les millores assumides per ADIF i el 
compromís per part de la Generalitat d’execu-
tar la seva continuació fins l’actual carretera del 
Pont d’Armentera a l’alçada de la desviació del 
Catllar. 

La nova connexió evitarà el pas de vehicles per 
dintre del casc urbà de la Secuita en direcció a 
l’estació o a la carretera nacional de Tarragona 
a Lleida, connectant directament  els vehicles 
provinents de Llevant i de Pallaresos i a l’inre-
vés.  Aquest compromís obtingut esperem que 
sigui una realitat en el plaç de tres anys, amb 
una inversió a càrrec de la Generalitat de Cata-
lunya de més de 3,5 milions d’euros.

A l’hora de tancar aquesta redacció tots els de-
partaments tècnics d’ADIF, Generalitat i Ajun-
tament ja estan treballant conjuntament en la 
redacció dels projectes esmentats que són 
de gran importància pel municipi, i tenint en 
compte que l’estació de la Secuita es poten-
ciarà molt més de cara a l’any 2020, sent un 
dels nusos ferroviaris més importants de Cata-
lunya i de l’Estat Espanyol.

Editorial
Passem l’estiu per enca-
rar la tardor.

De la nit de Sant Joan es diu que és la més 
curta de l’any, que és màgica i no sé quantes 
coses més. El cert és que és especial; doncs 
dóna l’entrada a l’estiu. A l’estiu la vida sembla 
que fa un canvi, és més relaxada, potser per 
la calor. Se’ns torna quotidià allò que durant la 
resta de l’any és molt especial i fins i tot tenim 
més temps per tot.

Si estirem dels records de la infància, quasi 
m’atreviria a afirmar que la majoria correspon-
dran a l’època d’estiu. A les vacances, aquelles 
llargues vacances que semblava que mai no te-
nien fi i que apuraven cada dia fins endinsar-se 
la nit, aquelles llargues jornades plenes de bici-

cletes, partits de futbol i corredisses a ple sol, 
d’hores de platja o de piscina i nits de fresca 
amb els amics.

Els infants d’ara, per jo ja tinc uns quants anys, 
malgrat la introducció de certs mecanismes 
moderns que no hi eren abans (telèfons mòbi-
ls, plays, etc) fan exactament el mateix, corren 
enjogassats d’aquí cap allà, al casal d’estiu, al 
camp de futbol, a la piscina... a la fresca.

També a l’estiu comença tota una carrera de 
preparació de festes majors. Cadascú creu que 
la seva és la millor i gaudir de totes és fonamen-
tal. Son una bona excusa per retrobar-nos amb 
amics de qui durant la resta de l’any no podem 
gaudir de la seva companyia, bé per que són 
fora i tornen a l’estiu o bé per que les preses 
del dia a dia no ens permeten aquell afegit de  
temps amb tranquil·litat que tant enyorem.

Aprofitem l’estiu, el setembre encara és lluny, 
no hi ha pressa en arribar-hi, per caure en la 
rutina sempre estarem a temps. Juliol i agost 
són plens de vida i activitat, carreguem les piles 
per fer front a la resta de l’any, que la tardor ja 
vindrà.

De la mateixa manera que per Sant Joan sem-
bla que comença l’estiu, per la diada (l’11 
de setembre) sembla que s’acabi. L’endemà 
d’aquesta data tornarà la monotonia dels ho-
raris de la resta de l’any, i les festes majors, les 
nits a la fresca i les tardes de futbol, bicicleta 
o piscina quedaran guardades al racó dels re-
cords.

Aprofitem el moment actual que vivim i esti-
guem preparats per rebre la propera tardor, 
segur que serà excepcionalment intensa. Vull 
pensar que plegats podrem fer un pas enda-
vant sumament important, que aquesta tardor 
propera podrem construir junts el projecte més 
gran que deixarem de llegat als nostres fills i 
filles, sense pors i amb el màxim respecte en-
vers els demés, el mateix respecte que volem 
per a nosaltres.

Poder ser partícips de la construcció del futur 
del nostre poble és un honor immens al que 
ningú no hauria de renunciar, perquè som no-
saltres els que tenim el dret i l’obligació d’ex-
pressar la nostra opció de futur, al igual que els 
governants electes la tenen d’escoltar-nos i de 
gestionar els objectius majoritaris per fer-los 
realitats, sense menysprear els no majoritaris.
En democràcia les lleis emanen del desig del 
poble, el regulen marcant clarament els límits 

d’una convivència col·lectiva, i muten i es mo-
difiquen al ritme dels temps, avancen al ritme 
que la societat avança, no són estàtiques. 
Però quan aquestes lleis són tergiversades en 
els seus principis es converteixen en cadenes 
del control de la societat, cada retrocés de les 
llibertats i l’immobilisme és una forma de re-
trocés en si mateix, ja no serveix al poble, el 
controla i serveix a d’altres interessos.

Thomas Clement Douglas, (polític socialdemò-
crata canadenc 1904-1986), va explicar, durant 
un discurs en el parlament canadenc, una histo-
ria sobre un lloc anomenat Mouseland  (Païs de 
ratolins) on els seus habitants, grans demòcra-
tes, votaven cada quatre anys al partit dels gats 
negres, i no se’n sortien, cada vegada estaven 
pitjor, però ells continuaven votant al partit dels 
gats negres. Finalment decidiren fer un canvi per 
ensortir-se’n i poder millorar, i els van convèn-
cer de votar, en democràcia, al partit dels gats 
blanc, cosa que encara va empitjorar la seva si-
tuació. Van provar de tot; votar als gats blancs i 
negres, als que tenien taques, a tots... i sempre 
que votaven estaven encara pitjor. Lògic, per-
què els gats sempre defenien els interessos dels 
gats i no pas els dels ratolins.
 
Aleshores va aparèixer un ratolí que es dirigí a 
la resta i els digué: “Companys, per què nosal-
tres els ratolins continuem escollint un govern 
fet per gats?  Per què no escollim un govern 
fet per ratolins?”. “Hoooo!” digué la resta de 
ratolins “És un ratolí revolucionari” i el tancaren 
a la presó.

La moral d’aquesta historia és la següent: es 
pot tancar un ratolí o un home a la presó, però 
no es poden tancar les seves idees.

Aprofiteu l’estiu i el merescut descans de les 
vacances,  gaudiu de les Festes Majors, de les 
caminades, de les terrasses a l’ombra, dels 
banys a les piscines o a les platges, de sortir a 
fresca en amagar-se el Sol del dia. Però sobre-
tot, respecteu el repòs dels demés, modereu el 
to de la veu i el volum dels sorolls nocturns, no 
tothom està de festa i tothom té dret a descan-
sar, sé que en sereu conscients.

Mentrestant esperarem amb espectació l’1 
d’octubre, data en què sortirà un nou número 
de la revista Quatre i possiblement ens porti un 
munt de bones noticies i novetats per encarar 
la tardor amb més il·lusió que mai. 

Eudald Roca i Gràcia
Alcalde.
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Sant Jordi a l’escola 
Guillem de Claramunt

El divendres 21 d’abril (atesa la festivitat de Sant 
Jordi, 23 d’abril, era diumenge), durant tot el dia 
es van instal·lar les tradicionals paradetes de 
venda de llibres i roses fetes a mà, davant de 
l’escola Guillem de Claramunt, organitzat per 
l’AMPA de l’escola i a benefici de les activitats 
que l’entitat realitza pels alumnes.

Sota el lema “LLEGIR ENS FA SOMIAR!” l’es-
cola i l’AMPA organitzaren diversos actes, a les 
12:30 hores “Photocall per jugar” i a les 16:00 
hores, tots a fer de dracs, cavallers o princeses. 
Per finalitzar es va organitzar una Ballada de 
Sardanes a la porta del col·legi en què partici-
paren alumnes, pares i professors, tots plegats 
a les rotllanes.

El temps assolellat acompanyà tota la diada que 
comptà amb nombrosa participació i la va fer 
encara més lluïda.

Crònica de les
extraescolars
2016-2017

BOLLYWOOD
A principi de curs s’incorpora aquesta nova 
activitat de dansa oriental. Raquel Rabasó ha 
creat un espai per fomentar l’expressió i la so-
cialització, per conèixer altres cultures a través 
de la dansa, i per gaudir de l’art de ser dife-
rents.

L’extraescolar ha tingut una molt bona rebuda 
i el nombre de participants ha anat creixent els 
darrers mesos. S’han fet diverses actuacions, 
dins i fora del centre: al febrer es va actuar a les 
festes d’hivern de Puigdelfí i a la festa de car-
naval de l’escola, i al juny les vam poder veure 
en l’exhibició de final de curs. Durant l’estiu, hi 
ha previstos espectacles nous per les festes 
majors de les Gunyoles i la Secuita.

CUINA
El taller de cuina, que era una altra de les novetats 
del curs, plantejava des de l’òptica de l’alimenta-
ció saludable que els nens experimentessin, des-
cobrissin i observessin la gran varietat d’aliments 
que tenim a l’abast, no només de proximitat, sinó 
també d’altres països i cultures. Les baixes suc-
cessives del grup dels grans, a qui no va acabar 
de convèncer l’activitat de Susanna Sánchez, van 
obligar a anul·lar-la a mitjan segon trimestre i a 
replantejar-la per al grup de petits amb vista al 
tercer trimestre i al curs 2017-2018.

Alba Molas, de l’empresa Una de Postres, li ha fet 
fer un gir de 360° amb un enfocament més dolç 
i participatiu, dedicat especialment a fer postres 
i rebosteria creatives. El canvi amb els petits ha 
estat un èxit rotund: «La cuina enganxa!», diu l’Al-
ba. Destaca la il·lusió i l’entusiasme dels nens i 
nenes quan entraven al menjador i li preguntaven 
què farien aquell dia; les ganes d’aprendre coses 
noves, de descobrir nous aliments, de fer servir 
aparells que no havien vist mai, de tastar tots els
ingredients i de descobrir nous gustos. No és 
només fer una recepta, és viure una experiència 
gastronòmica divertida i feta a mida.

HIP-HOP
L’activitat de hip-hop és una altra que enguany 
ha despuntat en comparació amb cursos ante-
riors. Si bé fins ara solia ser cosa de les alumnes 
més grans de l’escola, aquest curs ha incorporat 
diversos nens de cicle inicial. Noelia Granadero 
els ha ensenyat les bases d’aquest moviment, els 
seus orígens i estils diferents, i els llocs on es ba-
lla. Entre tots, al final de curs, van plantejar una 
gran actuació a l’escenari.

LEGO ROBÒTICA
L’empresa Dynamind ha ofert un any més l’activitat 
de Lego Robòtica, amb la qual els participants han 
treballat la resolució oberta de problemes, l’estruc-
turació del pensament, la creativitat i el treball en 
equip, des del món de la robòtica i la programació.
Durant el mes de maig els alumnes de Lego 
Mindstorms, de cinquè i sisè, van participar en la 
Dynamind Robotics Competition, que va tenir lloc 
a Tarragona i Reus, amb diferents escoles de la 
demarcació de Tarragona. Els alumnes de Lego 
WeDo, de primer a tercer, van fer una classe ober-
ta als pares durant la darrera setmana de curs, on 
van poder ensenyar-los com han après a construir 
i programar els seus propis invents.

Renovació de llibres de 
la biblioteca d’aula
UNA JORNADA DE CREACIÓ COL·LECTIVA

Aprofitant la festa de Sant Jordi i que enguany 
es muntava parada de llibres, es van posar a la 
venda bosses lectores de la Tuga, la mascota 
de la biblioteca, per recordar-nos que llegir ens 
fa somiar!

Sardanes, llibres, bosses i també roses de paper 
que, gràcies a les monitores de menjador, els 
nens i nenes que dinen a l’escola van fer perquè 
la jornada fos ben lluïda.

TAEKWONDO
Pedro Latorre i l’Associació de Taekwondo de Sant 
Pere i Sant Pau continuen entrenant els nostres 
alumnes en aquesta art marcial olímpica. Durant el 
curs, a l’escola mateix, els participants poden fer 
els exàmens oficials per canviar de cinturó.

Durant el mes d’abril es va participar en una ex-
hibició a Sant Carles de la Ràpita i al mes de juny 
en una competició a les instal·lacions esportives 
del complex educatiu La Salle de Tarragona. En la 
festa de final de curs, els vam poder veure en una 
demostració al pati de l’escola.

TEATRE
Muntsa Plana torna a les extraescolars de l’escola 
fent teatre, que és la tercera novetat d’aquest curs. 
Amb aquesta activitat s’han treballat els llenguat-
ges expressius, la improvisació, el respecte als 
altres, l’acceptació de la diferència i la tolerància. 
Els alumnes tenen molt clar que el primer que cal 
fer és «construir el grup» i perdre la por a equivo-
car-se.

Es van fer dues representacions de final de curs al 
gimnàs de l’escola, amb El rei que tenia orelles de 
cavall. L’obra és un treball de reflexió sobre la con-
dició humana, la tolerància i el respecte envers les 
diferències i particularitats de cadascú, que són el 
que ens fa únics i especials. Els alumnes van fer 
una molt bona feina i van demostrar que, si hi ha 
ganes, tot és possible.

ANGLÈS
Aquest és el segon curs que l’extraescolar d’an-
glès es fa en horari de migdia i amb una voluntat 
més lúdica i informal. L’acadèmia Anglo Centres 
en fa una valoració satisfactòria i globalment, des 
del punt de vista acadèmic, considera que tots els 
grups han assolit els objectius proposats a l’inici 
de curs.

L’AMPA en xifres
Dades 2016-2017

BOSSES

Cost 127,08 €

Ingrés venda 238,00 €

Benefici net 110,92 €

DETALL ECONÒMIC

Cost total dels llibres 129,70 €

Aportació de l’AMPA 18,78 €

Benefici net de la venda de bosses 110,92 €

Socis Acollida Menjador Extraescolars Llibres

130 socis 2 monitores 5 monitores 7 activitats 76 alumnes

79 % de l’alumnat 35 alumnes fixos 18.627 menús 11 grups 46 % de l’alumnat

25 alumnes esporàdics 106 nens diaris de mitjana 124 alumnes

37 % de l’alumnat 65 % de l’alumnat 35 % de l’alumnat

Extraescolars Grups Professors Alumnes

Anglès 3 2 31

Bollywood 1 1 13

Cuina 2 1 23

Lego robòtica 2 2 19

Hip-hop 1 1 10

Manualitats – – –

Taekwondo 1 2 16

Teatre 1 1 12

Totals 11 10 124

Avantatges
Entre els avantatges exclusius per als socis, 
al descompte del 10% en l’adquisició de roba 
escolar a SEIBE, s’hi afegeixen els 2 euros per 
setmana en les inscripcions al Sunny Summer, 
que enguany s’externalitza i gestiona l’empresa 
Proesco. En aquest sentit, l’AMPA deixa d’assu-
mir la gestió del monitoratge.

AMPA i escola
L’AMPA dóna suport, tant de tipus econòmic 
com organitzatiu, a totes les iniciatives que plan-
teja el centre, en benefici de tota l’escola, inde-
pendentment que els alumnes siguin socis o no.

Més enllà de les quotes dels socis i els benefi-
cis que resulten de les festes i altres activitats, 
aquest curs s’han fet gorres i bosses per con-
tribuir a finançar els projectes i necessitats del 
centre. Gràcies als socis i a les famílies que hi 
participen, construïm una escola millor per als 
nostres fills.

Seguint la línia del curs anterior, s’ha assumit 
la gestió dels pagaments de les colònies i s’ha 
subvencionat a les famílies sòcies part de l’esta-
da. En total, s’hi han destinat 968 euros.

El curs 2016-2017 s’han donat 87,84 euros al 
centre per finançar la castanyada, i per Sant Jor-
di s’han adquirit els àlbums il·lustrats i llibres de 
lectura que han escollit els alumnes per valor de 
129,70 euros.

D’acord amb les necessitats del centre, els pro-
jectes de finançament prioritaris han estat la di-
gitalització de les aules d’infantil, l’equipament 
per al laboratori i la transformació del pati per 
ampliar l’oferta de joc durant l’estona d’esbarjo. 
Fins al moment, entre els tres projectes, l’AMPA 
ha ingressat 1.041 euros.

AMPA i municipi
L’AMPA organitza diverses campanyes i festes 
al llarg del curs, obertes a tothom del munici-
pi, amb l’objectiu de recaptar fons per finançar 
projectes del centre. El curs 2016-2017 s’han 
programat la festa del circ —en benefici del pro-
jecte de transformació del pati— i, juntament 
amb l’Associació de Joves, la de carnaval —per 
finançar material de laboratori—, subvenciona-
des les dues per l’Ajuntament. A més, s’ha re-
cuperat la parada de llibres per Sant Jordi i un 
any més s’ha organitzat la festa de final de curs.

Per Nadal, s’han plantejat dues accions soli-
dàries: la campanya de recollida de joguines per 
a infants amb situació de vulnerabilitat social, 
amb què s’ha contribuït a cobrir les necessitats 
de 1.510 famílies, i la iniciativa 1 origami 1 euro 
en benefici de la Marató de TV3, amb la cons-
trucció de 1.863 grues de paper. Com cada any, 
en col·laboració amb l’Associació de Joves, s’ha 
organitzat una jornada lúdica amb motiu de la 
Marató de TV3 i entre tots s’han donat 475,76 
euros a la Fundació per impulsar la recerca so-
bre les malalties infeccioses.

Pel que fa a l’acollida, una de les novetats del 
curs 2016-2017 ha estat la contractació de dos 
monitors, atès el volum d’usuaris. L’altra novetat 
destacable ha estat l’oferta del servei de tarda 
durant el període de jornada intensiva, que no 
s’havia cobert altres anys.

Quant al servei de menjador, val la pena esmen-
tar l’habilitació d’un espai per als alumnes més 
petits de l’escola, P3 i P4, i la descongestió con-
següent del menjador dels grans. A més, convé 

valorar especialment la contractació d’una sise-
na monitora, cosa que ha permès dinamitzar els 
espais d’esbarjo i oferir activitats alternatives al 
migdia.

En relació a les extraescolars, es programen vuit 
activitats, de les quals se n’ofereixen set. El grup 
de cuina dels grans, a mitjan segon trimestre, 
s’anul·la per baixes successives d’alumnes. Per 
això, a fi de millorar la qualitat del servei, el tercer 
trimestre es fa un canvi d’empresa proveïdora.
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Setmana europea 
de la prevenció 
de residus
Els dies 13 i 14 de maig, dins del marc de les 
accions organitzades per la Setmana europea 
de prevenció de residus, diversos voluntaris de 
la Secuita, l’Argilaga, les Gunyoles i Vistabella 
es van organitzar, per segon any consecutiu, per 
tal de netejar de brossa els camins i boscos pro-
pers als nostres pobles.

Així com l’edició passada es van recollir enor-
mes quantitats de deixalles, en aquesta nova 
edició podem confirmar que el nostre entorn 
estava molt més net i que malgrat haver recollit 
uns quants kilos, la conscienciació de respecte 
per la conservació dels espais naturals que ens 
envolten va calant en la gent.

Agraïm als veïns i veïnes que hi van participar en 
l’activitat. Segur que tots ens sentim molt orgu-
llosos de poder viure en contacte amb la natura 
i que estigui neta de deixalles.

Substitució de la tanca 
de les antigues escoles 
de l’Argilaga

Durant el mes d’abril es va procedir a la neteja i 
retirada dels objectes que es guardaven al pati 
de les antigues escoles de l’Argilaga i a la subs-
titució de la tanca metàl·lica del seu perímetre.

Els treballs de neteja del solar els va realitzar la 
brigada municipal. Bàsicament es van retirar re-
serves de peces de material de construcció i els 
contenidors soterrats de recollida selectiva que 
originalment s’havien d’instal·lar al poble.

La substitució de la tanca original, força malme-
sa pel pas del temps, es va adjudicar a l’em-
presa CERCA2 per import de 2.884,64 €, amb 
càrrec al pressupost de l’Ajuntament.

IV edició del Mercat 
Boig a Vistabella.

Organitzada per l’Associació Cultural i Recreati-
va de Vistabella, el 14 de maig s’organitzà la IV 
edició del Mercat Boig.

Aquesta mostra cada vegada arrela més a Vis-
tabella, ideal per passar el matí de diumenge 
d’una forma divertida, remenant, trobant tresors 
d’altres temps, de regatejar preus o simplement 
passejar entre les parades.

Més d’una trentena de paradístes en van aple-
gar en torn al Casal Jujol, que malgrat estar en 
obres de rehabilitació va instal·lar una barra pro-
visional per poder proveir als assistents de bons 
entrepans i begudes fresques.

Val la pena que us acosteu en properes edicions, 
sempre hi trobareu quelcom interessant.

Carta oberta a les
monitores de menjador

Un dels temes més delicats d’aquest curs ha es-
tat la gestió del servei de menjador. Fa anys que 
és compartida: l’escola vetlla per les qüestions 
disciplinàries greus, l’Ajuntament assumeix les 
inscripcions i la gestió de la cuina, i l’AMPA es fa 
càrrec del monitoratge. Atès que els consistoris 
poden tornar a fer oferta pública d’ocupació, a 
proposta de l’alcalde i a la vista de les possibles 
alternatives de caràcter contractual, la Junta de 
l’AMPA ha pres la decisió de traspassar a l’Ajun-
tament la gestió del monitoratge de menjador 
amb vista al curs 2017-2018.

La decisió no ha estat fàcil, però les raons que 
han motivat el canvi són sòlides. En primer lloc, 
la voluntat ferma de no prescindir de cap mem-
bre de l’equip de monitores. En cap cas no és 
viable la possibilitat de reduir el capital humà. 
La seva feina reverteix directament en el benes-
tar dels alumnes i és clau per garantir l’atenció 
que mereixen els nostres fills. Per això, agraïm 
a l’equip de govern el compromís de mantenir 
el nombre de monitores, independentment de 
criteris mètrics, actualment obsolets i deficitaris.
El segon motiu que explica el canvi té a veure 
amb la voluntat legítima i majoritària del col·lec-
tiu de treballadores del menjador de ser perso-
nal laboral de l’Ajuntament, desig que entenem 
i compartim. Manifestem, un cop més, la nostra 
total confiança en la seva bona feina i el res-
pecte absolut en les seves actuacions i presa 
de decisions, sovint gens fàcils. Esperem que 
aquest gir laboral els aporti una motivació extra i 
reverteixi, si pot ser més encara, en la feina que 
fan a l’escola.

La funció de l’AMPA no és altra que donar su-
port al centre en benefici dels alumnes, no 
només amb iniciatives que contribueixin a mi-
llorar els recursos materials per incidir en la qua-
litat de l’ensenyament que reben, sinó també 
amb actuacions que repercuteixin en la seva 
felicitat i la vida escolar diària. En aquest sentit, 
els membres de la Junta han procurat gestionar 
el monitoratge del menjador de manera profes-
sional, tot i el caràcter voluntari i desinteressat, 
i la dedicació en hores que representa. Això no 
treu, però, que en certs aspectes calgui fer au-
tocrítica.

Més enllà del canvi de model contractual, que 
hem de saber formalitzar entre tots, amb la 
participació de cadascun dels agents impli-
cats —monitores, escola, consistori i AMPA—, 
és compartida també la voluntat d’establir un 
mecanisme d’interacció per continuar incidint 
i col·laborant, de manera significant i no mera-
ment simbòlica, en la gestió del servei de men-
jador.

Per acabar, és de justícia valorar i agrair a l’Ajun-
tament la transparència i la comunicació sempre 
oberta, la complicitat i l’esforç per trobar solu-
cions de consens, i la bona predisposició a nor-
malitzar aquesta situació.

Rehabilitació del dipòsit d’aigua vell 
de la Secuita

Durant els mesos de febrer, març i abril s’ha pro-
cedit a la rehabilitació del dipòsit d’aigua vell de 
la Secuita. Amb aquest dipòsit, que te una capa-
citat de 200.000 litres, es garantia l’abastament 
dels nuclis de l’Argilaga i Sant Roc, però amb el 
pas del temps s’havia accelerat el seu estat de 
depreciació, presentant petites fuites en la seva 
estructura.

Els treballs de rehabilitació han estat planificats 
a l’hivern, quan el consum d’aigua no és tan ele-
vat i havien de estar finalitzats a la primavera per 
garantir el subministrament a la població i poder 
atendre l’increment de consum.

Prèviament la brigada municipal va preparar un 
sistema de tubs i vàlvules interconnexió per tal 
de poder subministrar aigua a tota la població 
des del dipòsit nou. Un cop realitzada aquesta 
tasca la brigada procedí al buidat del dipòsit vell 
i a la substitució de les vàlvules de ferro antigues 
per unes noves d’acer inoxidable.

Les parets interiors i el sòl del dipòsit es van re-
picar, eliminar restes de calç i tornar a arrebossar 

altra vegada. Aquests treballs es van adjudicar 
a l’empresa Magí Saperas de la Secuita per un 
import total de 5.916,90 €. Un cop estabilitzat 
el nou recobriment interior es va aplicar a tot el 
dipòsit dues capes de velo-resina ortopigmen-
tada de color blanc i una capa de Gel Coat de 
color blanc especial per productes alimentaris.
Aquests treballs especialitzats es van adjudicar 
a l’empresa COMPOSITEC de Reus per un im-
port total de 8.502,07 €. També s’han obtingut 
els certificats sanitaris d’homologació dels trac-
taments realitzats per aigua de consum humà.

Aquestes obres de millora han comptat amb una 
subvenció de la Diputació de Tarragona per im-
port de 4.441,60 €, dintre del pla anual de millora 
de la qualitat de l’aigua.

Finalment a primers del mes de maig el dipò-
sit vell de la Secuita tornava a posar-se en fun-
cionament a ple rendiment. Agraïm l’esforç i la 
planificació de la brigada municipal que ha estat 
capaç d’afrontar un repte d’aquestes caracterís-
tiques sense crear cap incomoditat a la població 
que depenia d’aquest subministrament. 

IX Mostra de Joves Guitarristes de les comarques
de Tarragona a Vistabella

El poble de Vistabella, per cinquena vegada, 
va acollir una de les vuit edicions programades 
de la IX Mostra de Joves Guitarristes de les co-
marques de Tarragona, organitzada per l’Esco-
la Conservatori de Música de Tarragona i que 
comptà amb el suport de la Diputació de Tarra-
gona i de l’Ajuntament de la Secuita.

En el marc de l’església modernista del Sagrat 
Cor de Vistabella, el dissabte 22 d’abril a les 19 
hores, tinguérem l’oportunitat d’escoltar temes 

dels mestres L. de Narváez, I. Albéniz, E. Grana-
dos, D. Escarlatti, L. Brouwer, M. Llobet, entre 
d’altres. Meravellosament interpretats per Ger-
mán Puerto de 13 anys i els germans Hendrik 
i Elena Martín de 17 i 15 anys respectivament.

En finalitzar l’acte l’Ajuntament va fer entrega als 
joves guitarristes de l’obsequi d’un llibre, dona-
da la proximitat de la data amb la festivitat de 
Sant Jordi.

Xerrada: Pautes per a 
una dieta saludable, a 
l’escola i a casa

El dimecres, 10 de maig, a l’aula d’anglès de 
l’Escola Guillem de Claramunt, es va celebrar 
una xerrada molt interessant sobre els beneficis 
d’una dieta saludable.

Vam contar amb una ponent de primera, la Doc-
tora Mª Teresa Prieto, metgessa nutricionista 
reconeguda internacionalment. Ens va explicar 
temes de cabdal importància com: els objectius 
nutricionals, recomanacions nutricionals, la pirà-
mide nutricional, una dieta equilibrada, els grups 
d’aliments, exemples d’una dieta adequada i 
consells generals. 

Durant la conferencia el públic assistent podia 
anar exposant casuístiques concretes, dubtes o 
informacions que suscitaven angoixa en els par-
ticipants i que la Doctora Prieto anava resolent  
amb exemples pràctics.

L’acte fou organitzat pel Càtering Joan Domin-
go, que gestiona la cuina de l’escola i l’Escola 
Bressol Municipal “Els Guillemets” de la Secuita, 
que organitzà un servei d’acollida per als fills i 
filles dels assistents per tal que les mares i pa-
res poguessin participar tranquil·lament de la 
xerrada. També comptà amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i de l’Escola Guillem de Claramunt 
de la Secuita.
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Liquidació del Pressupost Municipal 
2016
La Comissió Especial de Comptes, celebrada el 
dia 24 d’abril de 2017, dictaminà la liquidació del 
pressupost corresponent a l’exercici 2016.

La liquidació d’ingressos recull el total de tots els 
cobraments diferenciats per capítols, conceptes 
que originen l’ingrés. Els cobraments i els drets 
pendents de cobrament són el que diem “Drets 
reconeguts nets” que ascendeixen a la quantitat 
de 1.787.777,74 € l’any 2016.

Igualment la liquidació de despeses recull el to-
tal dels pagaments efectuats i de les obligacions 
pendents de pagament, també agrupats per di-
ferents capítols que corresponen als conceptes 
que originen la despesa. La suma d’ambdós, els 
pagaments efectuats i les obligacions pendents 
de pagament són el que diem “Obligacions re-
conegudes netes” que ascendeixen a la quanti-
tat de 1.786.248,72 € l’exercici 2016.

El “Resultat Pressupostari” és la diferencia en-
tre els Drets reconeguts nets i les Obligacions 
reconegudes netes durant l’exercici, perquè ens 
entenguem, entre el que l’ajuntament cobra i 
paga. Si els ingressos són superiors a les des-
peses, el resultat és positiu i compleix l’objec-
tiu d’estabilitat pressupostària de l’ajuntament. 
Pel contrari, si les despeses son superiors als 
ingressos el resultat és negatiu i condiciona els 
exercicis posteriors. El Resultat Pressupostari 
de l’ajuntament de La Secuita, ha estat positiu 
en 1.529,02 €.

El “Romanent de Tresoreria” és la capacitat 
econòmica acumulada que l’ajuntament té per fer 
front als pagaments. Recull els Fons líquids (diners 
en caixa 112.113,10 €), suma els drets pendents 
de cobrament (81.607,46 €) i resta les obligacions 
pendents de pagament (193.037,92 €). El Roma-
nent de Tresoreria, ha estat positiu per import de 
584,00 € (67,37 € al 2015).

Els resultats de l’exercici 2016 ens permeten 
gaudir, un any més i malgrat la situació general 
econòmica actual, d’una bona estabilitat pressu-
postària i un superàvit acumulat de 115.394,62 
€ per encarar el pressupost del 2017 amb sol-
vència per afrontar les inversions programades. 
Tanmateix cal destacar que l’ajuntament de la 
Secuita compleix els tres criteris d’estabilitat 
pressupostaria: 

1) Mitjana de pagament a proveïdors inferior a 
60 dies (22,40 dies). 

2) Coeficient d’endeutament total inferior al 
110% dels ingressos ordinaris anuals (48,75%).

3) Resultat Pressupostari positiu (1.529,02 €).

Liquidació Pressupost d’Ingressos per capítols 2016

Capítol Denominació Liquidat

1 Impostos directes 743.902,58

2 Impostos indirectes 20.433,55

3 Taxés, preus públics i altres ingressos 463.078,38

4 Transferències corrents 559.382,30

5 Ingressos patrimonials 980,93

Ingressos financers (Operacions de crèdit) 0,00

Totals Pressupostat Liquidat 1.787.777,74

Liquidació Pressupost de Despeses per capítols 2016

Capítol Denominació Liquidat

1 Despeses de personal 644.535,17

2 Despeses en bens corrents i serveis 844.074,36

3 Despeses financeres 11.027,56

4 Transferències corrents 82.501,81

6 Inversions reals 90.244,22

9 Passius financers 113.865,60

Totals Pressupostat i Liquidat 1.786.248,72

Romanent de Tresoreria 2016

Concepte Import

1. Fons Líquids 112.113,10

2. Drets pendents de cobrament 81.607,46

3. Obligacions pendents de pagament 193.037,92

Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 – 3) 682,64

Saldos de dubtós cobrament 98,64

Excés de finançament afectat 0,00

Romanent de tresoreria per despeses generals 584,00

Resultat Pressupostari 2016

Concepte Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes Resultat pressupostari

a) Operacions corrents 1.787.777,74 1.582.138,90

b) Altres operacions 0,00 90.244,22

1. Total operacions no financeres( a + b) 1.787.777,74 1.672.383,12

2. Actius finances 0,00 0,00

3. Passius finances 0,00 113.865,60

Resultat Pressupostari (1 + 2 + 3) 1.787.777,74 1.786.248,72 1.529,02

4. 5. 6. Ajustos per crèdits o desviacions de finançament positiu o negatiu 0,00

Resultat Pressupostari Ajustat 1.529,02

Campanya de donació 
de sang
El diumenge 21 de maig, ens van visitar els nos-
tres amics del Banc de Sang i Teixits de l’Hospi-
tal Joan XXIII de Tarragona, com és habitual per 
aquestes dates.

Dues vegades l’any, a la primavera i a la tardor, 
rebem la seva visita. Ens sentim molt orgullosos 
que gran número de veïns i veïnes del municipi 
hi col·laboren de forma totalment altruista en les 
campanyes de donació de sang.
El seu gest senzill i desinteressat pot salvar més 
d’una vida i permet la realització de nombro-
ses intervencions quirúrgiques que requereixen 
d’aquest element indispensable per a la vida, 
això sense comptar amb les possibles urgèn-
cies. De fet, tard o d’hora, tots ens podem trobar 
en aquesta situació, d’haver de rebre sang en un 
moment donat.

El municipi col·laborà com ja es habitual i es 
van recollir més de 30 donacions dels veïns que 
s’anaven acostant al gimnàs de l’escola, durant 
el matí del dia 21 de maig. 
Gràcies a tots i totes els donants en nom de les 
persones que puguin necessitar de la vostra ge-
nerositat! 

Segona Mostra de Cerveses Artesanes a la Secuita
Amb el nom de Brew Beer Art, el dissabte 20 
de maig, al Parc Miret de la Secuita, celebra-
rem la Segona Mostra de Cerveses Artesanes.

Es centrà en cervesers de la província de Ta-
rragona i també comptà amb presència de 
productors de tota Catalunya. A la edició an-
terior va comptar amb 32 varietats de cervesa. 
Aquest any la mostra tornà a apostar per un 
nombre reduït de productors que aportaren 57 
varietats de cervesa d’una acurada selecció, 
introduint-se per primera vegada 2 tipus de 
vermut.

Un gran èxit de participació durant tota la jor-
nada que començà a les 11 del matí i s’allargà 
fins a mitja nit. Nombrosos veïns del municipi 
així com molts visitants vinguts de fora vam po-

der tastar una gran varietat de gustos i aromes 
diferents i escoltar música mentre els més pe-
tits es divertien als inflables instal·lats al parc. 

L’organització també va preveure l’organització 
del dinar i que els assistents poguessin anar 
menjant entre tastet i tastet, donat les altes 
graduacions de les cerveses artesanes. 

Un esdeveniment de caire familiar on el públic 
va estar com a casa i passar el dia.

Expositors:
LA SURFERA DE TARRAGONA, LA CALA-
VERA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES, 
RÚSTICA BUFONA 215 D’ESCALADEI, KES-
SE DE TARRAGONA, PICARDA DE MEQUI-
NENZA i VERMUT SA CONCHA, LA SECUITA.

Organitzada per PLEXO & LITO FRAYSSE, 
comptà am el suport i col·laboració de l’Ajunta-
ment de la Secuita.

www.lasecuita.cat
una eina de consulta al teu abast
A la Web municipal de l’Ajuntament de la Secuita 
hi trobaràs molta informació, des de l’organitza-
ció municipal, agenda, cursos, activitats culturals, 
informació sobre horaris o transport, els menús 
de l’escola, preus i tarifes públiques, informació 
urbanística, dels plenaris de la corporació, con-
vocatòries, adjudicacions, etc.

A més a més a través de la web municipal pots 
fer tràmits i gestions, notificar incidències, formu-
lar preguntes, adjuntar fotografies i ubicacions de 
coses que creguis que poden millorar... o accedir 
a pàgines d’altres administracions.

Durant l’any passat la web de l’Ajuntament de la 
Secuita va rebre 29.217 visites a les seves pà-
gines, amb una durada mitjana de 1:39 minuts 
per visita l’idioma configurat als navegadors dels 
usuaris que ens van visitar va ser el següent: Cas-
tellà 65,68%, Català 18,65%, Anglès 5,49%, Por-
tuguès 0,98% i Rus 0,74%.
Durant l’any 2016 les pàgines més visitades han 
estat les següents:

Visita’ns, estem al teu servei:
www.lasecuita.cat

Pàgina Nº de visualitzacions

Inici 11.842

Inici/ajuntament 1.721

Inici/el municipi 1.468

Inici/agenda 1.110

Inici/informació d’interès 1.082

Inici/activitats culturals 1.009

Inici/que trobarem 894

Inici/ruta dels quatre pobles 806

Inici/com arribar 765

Inici/escola 746

Inici/complex esportiu 701

Inici/tauler d’anuncis 668

Inici/urbanisme 580

Inici/esports 564

Inici/revista quatre 446

Inici/cursos 433
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L’argilagaLesGunyoles

· Campionat de bitlles

· Inauguració de l’Exposició de Fotografia 
“Fixa-t’hi” a càrrec de Marc Fabrat
a la sala del Casal i que es podrà visitar durant 
tots els dies de la Festa Major

· Pregó de Festa Major
a càrrec dels joves de Les Gunyoles

· Balls orientals de les joves promeses
de La Secuita i Les Gunyoles

· Sopar de Festa Major
A continuació actuació del grup:
“DUO BOOGIST”

· ESPECTACLE BIKE TRIAL 
amb ÀNGEL BATLLE

· Primera RUTA DE TAPES de l’Argilaga
· CORREFOC amb els Diables del Pla 
· CÒCTEL de Festa Major i després a ballar
amb el grup PRUNA

· Concurs de dibuix
· Festa de l’escuma
· Campionat de ping-pong durant tota la tarda
· Inflables per a Grans i Petits
durant tota la tarda 

· Concurs de truites i pastissos
· Actuació de la
“BANDARRA STREET ORKESTRA”
 A continuació LA GRAN DISCOMÒBIL

· ESMORZAR POPULAR 
amb baldanes, llonganisses i xistorres
a la plaça de l’Església

· XI CONCURS DE BITLLES a la plaça
· VI OLIMPÍADES INFANTILS de l’Argilaga
· SOPAR DE CISTELL 
a la plaça de l’Església

· BALL DE NIT amenitzat per la gran 
ORQUESTRA CHARLOTTE 

· Guerra d’aigua
· Missa solemne de Festa Major
· Vermut popular a càrrec del Bar del Casal
· Jocs i animació a càrrec del GUILLE
· Berenar-sopar a càrrec del Bar del Casal 
per un preu mòdic

· Entrega de premis als guanyadors
dels concursos i campionats

· Fi de festa amb l’obra de teatre
SEPARADES I QUE?
Amb les actrius
MAYTE CARRERAS i CRISTINA SOLÀ

· OFICI SOLEMNE en honor
al patró SANT ROC, cantat pel Cor Parroquial
Tot seguit, cants a càrrec de
la Coral Sageta de foc

· Ballada de SARDANES amb la cobla
de COSSETÀNIA . Després, vermut a la Plaça
· GRESCA PER A LA MAINADA amb inflables,
castell d’obstacles i el tradicional trenet

· MAGNÍFIC PARTIT DE FUTBOL
· Quedem per sopar a la fresca mentre escoltem la 
DIXIE THE F.E.O.S. EXPERIENCE
Seguidament espectacular TRACA
al Carrer Sant Roc
i FOCS ARTIFICIALS de fi de festa

19:30

20:00

18:30

11:00

10:00

13:00
12:00

10:30

13:00 11:30

14:00

17:00 17:00

18:30

17:30 21:30

19:30

19:30

24:00

21:30

21:30

Organitza: Associació de Veïns de les Gunyoles.
Col·labora: Bar Casal de Les Gunyoles Organitza: Associació Cultural de l’Argilaga.

19:00 24:00

20:00

20:00

21:00
20:0021:15 23:00

21:30 24:00

Dijous 13 de juliol

Divendres 14 de juliol

Divendres 4 d’agost

Dissabte 15 de juliol
Dissabte 5 d’agost

Diumenge 16 de juliol

Diumenge 6 d’agost

Vistabella

12:00

17:00

18:30
21:30
22:00

24:00

Organitza: Associació de Joves de la Secuita.

· JOCS INFANTILS I JUVENILS
· REMULLADA a la plaça de l’Església
· KARAOKE per a tothom. A cantar!
Durant tota la festa major, CAMPIONAT DE BILLAR . 
Cal apuntar-se al Cafè

18:00
19:00
23:00

Dijous 3 d’agost

· CERCAVILA pels carrers del poble
· SECU TALENT al Parc Miret 

· FUTBOL PER ALS NENS 
a les Pistes Poliesportives

· GIMCANA PER EMBRUTAR-SE
(GUARRINCAMA) a la Pista de les Creus 

· CORREFOC RIUDOMS
pels carrers del Casc Antic

· ORQUESTRA MITJANIT i en acabar, DJ

· FESTA DE L’ESCUMA al Parc Miret
· BICICLETADA POPULAR 
sortida des del Parc Miret

· ORQUESTRA SHAKATA i en acabar, DJ

19:00
22:30

20:00

12:00
19:00

21:00

21:15

21:30

Dijous 10 d’agost

Divendres 11 d’agost

Dissabte 12 d’agost

· SORTIDA DUATLÓ 
des de l’escola Guillem de Claramunt

· FUTBOL SOLTERS CONTRA CASATS 
a les Pistes Poliesportives

· INFLABLES a la Piscina Municipal
· GUERRA D’AIGUA + JOCS REFRESCANTS
al Parc Miret

· V BAIXADA D’ANDRÒMINES pels carrers
de l’Eixample

· GIMCANA PER A GRANS +18
pel Casc Antic 

· PING-PONG I PETANCA
al Parc de la Terra Roja

· GIMCANA PER A NENS al Parc Miret
· GRUP MUSICAL CHARLOTTE
i en acabar, DJ

· XOCOLATADA POPULAR al Parc Miret
· MISSA MAJOR i en acabar, VERMUT
a la Plaça de la Font

· CONCURS DE COCS I TRUITES 
al Parc Miret

· PLAYBACKS al Parc Miret
· SOPAR DE MOTXILLA al Parc Miret
· HAVANERES “MAR ENDINS”
al Parc Miret

10:00

10:00

9:30

9:30

6:00

11:00

11:00

17:00

19:00

22:00

Diumenge 13 d’agost

Dilluns 14 d’agost

Dimarts 15 d’agost

Organitza: Associació Cultural i Recreativa de Vistabella.

LaSecuita
· Solemne ofici en honor al nostre PATRÓ SANT

BARTOMEU amb la homilia de mossèn 
JAUME GENÉ, RECTOR D’ALTAFULLA

· Pregó de festes a càrrec del
SR. PERE NOTÓ a la plaça de l’església

· CINEMA A LA FRESCA a la pista del poble

· CAMPIONAT DE TENNIS TAULA
al casal Jujol

· CONCURS DE DIBUIX al casal Jujol
· CONCURS DE DÒMINO, PARXÍS I DIANA
al casal Jujol

· BICICLETADA
· Sopar de Germanor i Homenatge
a la gent gran amenitzat per 
GRUP MUSICAL RUBEN’S 
Tot seguit DISCO MÒBIL
a la pista del poble 

· CURSA POPULAR DE VISTABELLA
MEMORIAL CINTO LÓPEZ
amb la col·laboració del Club d’atletisme de Tarragona. 
En acabar esmorzar popular al casal Jujol.
Participants gratuït
No participants preu simbòlic de 2€

· GUERRA D’AIGUA I INFLABLES
DRIVER PARKS a la plaça de l’església

· Concert amb l’orquestra
COCKTAIL a la pista del poble

· Ball amb l’ ORQUESTRA COCKTAIL + 
Tot seguit DISCO MÒBIL a la pista del poble

· MISSA
· Bateig del MANOTES BARTOMEU
a la plaça de l’església
Tot seguit CERCAVILA
amb colles geganteres dels pobles veïns.
A continuació VERMUT AL CASAL JUJOL
amb la col·laboració de
Construccions Salvat-Jove S.L
· Espectacle amb GRUP INFANTIL SIDRAL
a la pista del poble
· CORREFOC de fi de festes amb la
COLLA DE DIABLES DEL CATLLAR
recorregut pel poble
Tot seguit TXARANGA BAND TOCATS

20:00

19:00

22:30

12:00

10:00

10:00

10:30

22:00

18:30

24:00

22:00

17:00

19:00
21:30

16:30

18:00

Dijous 24 d’agost

Divendres 25 d’agost

Dissabte 26 d’agost

Diumenge 27 d’agost
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Cultura a la Fresca es consolida i 
comença a ser un referent de qualitat
El cicle “Cultura a la Fresca” es consolida no-
tablement, dins del món de la diversitat cultural 
comença a ser un referent de les comarques de 
Tarragona.

De la mà d’Aleix Cortès, director i responsable 
de la programació de les tres edicions, han anat 
passant divendres a divendres tot un seguit d’in-
tèrprets i grups de diverses disciplines culturals, 
totes elles de gran qualitat i projecció, que difí-
cilment podrem escoltar fora dels circuits cultu-
rals convencionals.

El públic, fidel cada divendres, gaudeix en un es-
pai íntim, molt pròxim a l’artista i aquest agraeix 
enormement l’oportunitat de poder interactuat 
en directe amb els assistents.

 Aquesta edició hem comptat amb: El sobrino 
del diablo, Johnny Big Stone & Sweet Marta, 
The Escarteen Sisters, Tarragonako Txalaparta 
Eskola - TXEK, i la Cia. Genovesa, però encara 
no ha finalitzat, durant el mes de juliol  podreu 

gaudir d’ El Taxista Ful i la Ciutat desobedient 
i de “La vida puede ser la hostia todo el tiem-
po”  un recital poètic d’ Iñaki C. Nazabal, Laura 
Tomàs i Jaume Muñoz, amb música en directe 
de Marina Tomàs i Hugo Martínez, que serà la 
cloenda d’aquesta tercera edició el divendres 14 
de juliol.

Estem segurs que l’Aleix Cortès ens tindrà pre-
parades noves i grates sorpreses per la quarta 
edició.

Dia de la gent gran
El diumenge 4 de juny, com ja és tradició, es va 
celebrar el dia de la gen gran al municipi. Aquest 
any ha començat un cicle itinerant per tots el 
pobles del municipi, ja que gen gran hi viu en 
tots quatre pobles. En les passades edicions es 
celebrava en la Secuita, però en aquesta ocasió 
va ser l’Argilaga la que va acollir la trobada, que 
es va fer al Casal.

Primer de tot tingué lloc un homenatge a la per-
sona més de més edat del municipi, la Sra. M 
Pilar Sierra Nolla, que va néixer l’any 1920 (96 
anys, aquest any en farà 97). La corporació mu-
nicipal va anar a casa seva a entregar-li un ram 
de flors, doncs el seu delicat estat de salut no la 
permetia assistir-hi al acte.

Desprès concentració dels majors de 65 anys 
al casal de l’Argilaga, assistiren unes 70 perso-
nes. També s’habilità per la trobada un servei de 
transport i recollida per totes aquelles persones 
que no podessin desplaçar-se pels seus mitjans.  
Sobre les 14 hores es serví un dinar consistent 
en amanida, paella d’arròs i postres, begudes i 
cafès. I per tancar la tarda ball amenitzat pel duo 
Ruben’s.

Un merescut reconeixement a la gent gran del 
municipi i una bona forma de passar el dia tots 
plegats.

Revetlles de Sant Joan

La nit màgica de Sant Joan ha estat plena d’ac-
tivitat als nostres pobles. 

Tal com mana la tradició a l’Argilaga es va fer 
una foguera davant de les antigues escoles i 
desprès d’encendre-la l’Associació Cultural or-
ganitzà un sopar a la plaça de l’Església. 

L’Associació Cultural i Recreativa de Vistabella 
va organitzar un sopar pels veïns a la terrassa 
del Casal Jujol per celebrar la revetlla. 

L’Associació de Veïns de les Gunyoles també va 
organitzar la seva festa amb un sopar a la plaça 
del Casal de les Gunyoles.

A la Secuita es va concentrar l’activitat pirotèc-
nica de la nit en una zona de pirotècnia infantil 
prèviament habilitada a l’aparcament de la zona 
esportiva municipal, on els més petits i els no 
tan petits s’afartaren de tirar coets, petards, 
bombetes i bengales sense perill.

Caminada i Paella a 
l’Argilaga

Com cada primer de maig l’Associació Cultural 
de l’Argilaga organitza la tradicional caminada 
pels voltants del poble i posterior paella.

A les 9:30 del matí les persones que anaven a 
caminar es concentraren a la plaça de l’Església 
de l’Argilaga i iniciaren el seu recorregut direcció 
Nulles cap a l’alzina centenària. D’altres volun-
taris començaren els preparatius de les dues 
paelles cuinades al carrer amb foc de llenya, i 
uns quants més a preparar les taules i cadires 
a la sala del teatre o a preparar les amanides i 
parar les taules.

En arribar les persones que havien anat a ca-
minar, cap el mig dia, tothom es concentrà per 
dinar i poder recuperar forces o si més no per 
degustar una paella ben farcida de marisc que 
va fer les delícies de tos els assistents.

Es constitueix 
l’AECAT al Camp 
de Tarragona
El Palau de l’Abat del Monestir de Poblet es va 
omplir el divendres 5 de maig en l’acte de pre-
sentació de l’Assemblea d’Electes de Catalunya 
(AECAT) al Camp de Tarragona on han participat 
prop de 200 electes de les nostres comarques.

La presidenta de l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI), Neus Lloveras, va dir 
que aquest registre que s’està fent actualment 
ha de ser una eina per exercir, si mai és neces-
sari, la «legitimitat democràtica» de tots els elec-
tes del país que tenen «una responsabilitat amb 
la gent que ens ha triat». En aquest sentit va 
desitjar que l’AECAT no s’hagi de constituir. Tot 
i això admetia que «no veiem clar que no s’hagi 
de convocar» veient determinades actituds de 
l’Estat espanyol i més «en els moments claus 
que s’acosten».

L’acte va voler mostrar la pluralitat política de 
l’AECAT i hi van intervenir representants de dife-
rents formacions polítiques que van defensar la 
necessitat dels càrrecs electes d’organitzar-se 
per garantir el dret a decidir el futur polític de 
Catalunya. 

El municipi de la Secuita també era a l’acte, amb 
la presència de l’Alcalde Sr. Eudald Roca i del 
Regidor de Mediambient Sr. Josep M Mañe en 
representació de l’equip de govern que està ins-
crit a l’AECAT en la seva totalitat.

1er mercat d’artesania 
i productes locals a les 
Gunyoles
El dissabte 27 de maig, les Gunyoles organitzà 
el primer mercat d’artesania i productes locals, 
a la plaça del Casal, ocupada per varies parades 
on tothom va poder gaudir d’una petita mostra 
d’aquets productes artesans. El temps acom-
panyà amb un matí ben assolellat,
 que convidava a degustar un bon esmorzar al 
bar del Casal de les Gunyoles.

Per arrodonir el cap de setmana, els veïns de les 
Gunyoles organitzaren un dinar popular el diu-
menge 28, també a la plaça. Una bona paella 
d’arròs de la que es va encarregar el Nou Casal 
de les Gunyoles.

Ens visita Monsenyor Joan Oliver, 
Bisbe de Requena (Perú)

Aquest mes de juny vam rebre la visita inespera-
da de Monsenyor Juan Oliver, Bisbe de Reque-
na, en l’Amazònia peruana. Monsenyor Oliver, 
en Joan com es fa dir, és nascut a Carcaixent 
(Valencia) Franciscà, viu entre i pels més pobres 
i bon amic de molts de nosaltres, aprofità 

un viatge de tornada de Roma per passar-nos a 
saludar i agrair-nos la col·laboració rebuda any 
rere any del municipi de la Secuita.

Durant unes estones tinguérem ocasió de re-
cordar el viatge que un grapar de joves de la 
Secuita varem fer a la selva per col·laborar en 
diverses tasques d’ajut humanitari, ara ja fa sis 
anys. Tots els que tinguérem la sort de poder 
participar-hi en aquell viatge inoblidable en 
sentim molt orgullosos d’haver-lo pogut fer.
Per altra banda l’Associació Nepal Aki, també 
ens va convidar a la seva Assemblea Anual, que 
es va realitzar el 13 de maig a Comarruga, en 
reconeixement a l’ajut rebut pel municipi en els 
darrers anys, detall que volem agrair sincera-
ment en aquestes línies.

Al mon hi ha moltes desigualtats i ens sentim 
profundament orgullosos de que el municipi de 
la Secuita aporti el seu petit granet de sorra, per 
poder donar, almenys, una oportunitat als que 
més ho necessiten, destinant el 0,7 del nostre 
pressupost ordinari a projectes solidaris.

Es recondueix la recollida de pluvials 
a l’escola
Durant el mes de juny s’ha reconduït la recollida 
d’aigües pluvials dels edificis d’infantil, escola 
bressol i pari de l’escola guillem de Claramunt 
de la Secuita.

La eliminació d’aigües pluvials estava mal resol-
ta des de la construcció de l’escola, provocant 
danys als conreus veïns per arrossegament de 
terres al concentrar els punts d’abocament de 
les aigües. Tant mateix al construir els edificis 
d’infantil no es va dimensionar correctament els 
diàmetres d’evacuació de pluvials, que encara 
es van veure més sobrecarregats al afegir l’edifi-
ci de l’escola bressol.

L’actuació ha consistit en triplicar el caudal 
d’evacuació d’aigües pluvials dels edificis d’in-
fantil i escola bressol, amb el soterrament d’un 
tub en paral·lel a l’existent i de diàmetre supe-
rior, per evitar que els desbordaments dels patis 
cap a les finques veïnes continués provocant 
desperfectes en aquestes, s’ha procedit a elimi-
nar els desaigües 

existents, al soterrament de dos tubs de des-
guàs i a la construcció d’una cuneta de recollida 
d’aigua en tota l’amplada del pati, que la con-
dueix a un embornal reixat de grans dimensions 
per la seva eliminació a través dels nous tubs 

de desguàs. Per finalitzar s’ha enderrocat el pou 
de sortida d’aigües al estar el nivell de sortida 
per sota del nivell del terreny i s’ha tornat a re-
construir augmentant el cabal de sortida i adap-
tant-lo al nivell de les terres.

Les obres han estat adjudicades a l’empre-
sa Construccions JM Solé, per import de 
14.520,00 €, que assumeix integrament la cor-
poració municipal.
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La negror de les façanes de SILVALAC, S.A. és deguda a la 
presencia de fongs

A primers de maig va aparèixer a la premsa una 
notícia alarmant, el Gepec-Ecologistes de Ca-
talunya va denunciar que l’empresa Silvalac, 
S.A, ubicada entre els termes municipals de la 
Secuita i els Pallaresos, posava en risc la salut 
dels veïns dels Pallaresos per la contaminació 
que suposadament produïa i la perillositat de les 
substàncies emeses a l’exterior, ja que segons 
el Gepec, contenien partícules cancerígenes 
produïdes per l’empresa, que segons deien eren 
les causants d’ennegrir les façanes de la pròpia 
empresa i de les vivendes del voltant.

Aquesta noticia causà alarma entre la població 
veïna a la fàbrica i intranquil·litat en els propis 
treballadors de l’empresa.

Per tot això, l’Ajuntament de la Secuita es va po-
sar ràpidament en contacte amb el Departament 
de Salut i amb els representants de l’empresa 
Silvalac perquè s’encarreguessin estudis pro-
funds i independents per determinar les carac-
terístiques i les causes de la possible contami-
nació, la qual cosa no deixava de ser sorprenent 
al ser quasi nul·les les emissions de l’empresa a 
l’atmòsfera.

Finalment s’han realitzat tres estudis: 

El primer ha estat un informe de control d’emis-
sions a l’atmosfera, realitzat per TÜV SÜD ATI-
SAE, que és un organisme de control (OC), 
entitat d’inspecció en l’aplicació de diferents 
reglaments industrials acreditats per ENAC i 

ECMA a Catalunya. Aquest informe conclou 
dient: “Com podem observar els valors dels hi-
drocarburs aromàtics policíclics estan per sota 
dels valors límit de detecció del laboratori”.

En ser el primer informe negatiu es va encarregar 
un segon informe a la URV per trobar les causes 
de l’ennegriment de les façanes i la presència 
de possibles agents contaminants. Aquest se-
gon informe en les seves conclusions diu: entre 
els sediments del sostre de l’empresa s’observa 
la presència d’un fong. “En la mostra de fong del 
laboratori apareixen traces de fluorantè i de pirè 
indicant que aquests fongs contenen aquests 
compostos”.

El tercer estudi realitzat també per la URV con-
clou dient: que totes les mostres són positives 
per la presència d’un fong a l’exterior, que a l’in-
terior de la planta no s’ha detectat cap presèn-
cia de fong i en el punt 5 diu, “No s’ha pogut 
realitzar una identificació a nivell de l’espècie, ja 
que probablement els ceps aïllats, pertanyen a 
una possible nova espècie per la ciència”.

Hores d’ara sembla ser que sigui un fong pro-
vinent de la fusta del pi, no pas de l’emissió de 
gasos contaminants de l’empresa Silvalac, que 
fundada al 1964 i pertanyent al Grup Armando 
Álvarez es el major transformador de l’estat es-
panyol de films plàstics de poliuretà.
Volem agrair a l’empresa Silvalac la rapida co-
municació i la bona disposició mostrada en tot 
moment per tal d’aclarir un tema tan sensible i 
mediàtic com ha estat aquest. 

Concert de BADEVEUS “Al voltant de la creu”
L’1 d’abril tinguérem la satisfacció de poder es-
coltar el grup coral BADAVEUS a l’església de 
Vistabella, en el seu darrer concert anomenat “Al 
voltant de la creu”.

BADAVEUS, per aquest concert, sota la direcció 
de Josep Maria Sauret i acompanyats al piano 
pel professor David Jiménez, ens va emocionar 
amb la música com a forma d’expressió i d’es-
piritualitat.  Música sacra cristiana que ens va fer 
navegar des dels antics troparia  bizantins fins a 
les misses catòliques del segle XVIII i des del se-
gle XVI fins al XXI, tot submergit en un ambient 
molt elaborat i amb una il·luminació d’espelmes, 
com deuria ser abans a les esglésies. Una perfec-
ta combinació de música sacra i il·luminació que 
convidava al recolliment personal.

El concert constà de dues parts, a la primera 
començà amb “Media vita in morte sumus” atri-

buïda a Notker the Stammerer pels vols de l’any 
1200, però és probable que sigui d’un autor anò-
nim francès cap a l’any 720, “Gospodi Pomiluj” 
de G. Lvovskago (1919-1994), “Et incarnatus 
est” (Joan Cererols i Fornells 1618-1680), “KYRIE 
de la Missa ad Fugam” i “O Crux Ave (Giovanni 
Pierluigi da Palestina 1525-1594) i “Stabat Mater” 
(Zoltán Kodàly (1882-1967). A la segona part 
interpretaren la “Missa Sanctae Crucis” (Johann 

Michael Haydn 1737-1806).
Va ser molt emocionant poder comptar amb BA-
DABEUS gràcies a la col·laboració econòmica 
de l’empresa Rècop Restauracions Arquitectòni-
ques, SL, empresa que es va encarregar de les 
obres de la rehabilitació de l’agulla de l’església 
de Vistabella l’any passat, l’Església del Sagrat 
Cor de Vistabella i l’Ajuntament.



Porc bullit amb salsa 
de rave. Quim Monzò
La trucada l’ha desconcertat. Que, de cop i volta, el seu 
cosí hagi decidit venir a viure a la ciutat el sorprèn desa-
gradablement. Acaba de penjar el telèfon i encara manté 
la mà a l’auricular. Que el cosí hagi llogat habitació en 
un hotel fins que trobi lloc on viure indicaria que veu clar 
que entre tots dos no hi ha possibilitats ni tan sols d’un 
parentesc portat cavallerosament si no fos perquè, tot 
seguit d’haver llogat l’habitació, li telefona perquè sigui 
precisament ell, agent immobiliari, qui li aconsegueixi la 
casa.

Unes hores més tard doncs, l’agent immobiliari espera 
d’un moment a l’altre l’arribada del seu cosí. L’oficina és 
sòbria: terra de fusta, mobles metàl·lics, un arxivador, 
una planta sobre l’arxivador, i les parets pàl·lides i nues, 
tret d’un plafó de suro on a part d’algunes xinxetes, no hi 
havia clavada més que la foto d’un edifici. Quan sona el 
timbre, l’agent immobiliari s’aixeca pausadament. A mig 
camí de la porta, el timbre torna a sonar, impacient. Això 
irrita l’agent immobiliari. Obre la porta. Tots dos cosins es 
miren. El foraster esbossa un somriure. L’agent immobi-
liari, distant, li allarga la mà. Encaixen. L’agent immobiliari 
convida el cosí a passar i asseure’s i, quan aquest fa un 
intent de parlar dels anys que feia que no es veien, l’agent 
immobiliari el talla: li pregunta quina mena de casa vol. El 
cosí li explica que li interessaria una torre. Viure en un 
pis no s’ha fet per ell, diu. L’agent immobiliari li ensenya 
doncs, fotos de torres: no sols les que hi ha per vendre, 
sinó algunes de venudes a gent important ( actors, aris-
tòcrates, grans empresaris); en remarca els noms i els 
cognoms, com qui presenta un aval de qualitat. El cosí 
s’enamora immediatament d’una de les torres.

En el cotxe del cosí (que el té mal aparcat i, per tan, s’es-
tima més moure’l que no pas anar en el del venedor) van 
fins a la torre. És esplèndida: quatre pisos sumptuosos, 
un jardí enorme, amb hivernacle i piscina. El cosí s’entu-
siasma fins a tal punt que allà mateix firma els papers i 
un xec com a paga i senyal. La companyia immobiliària 
té per costum, en vendes per aquest gruix, convidar el 
possible comprador a sopar o a dinar, per acabar de se-
duir-lo, però no acostuma a fer-ho, per innecessari, un 
cop acordat el negoci. Sorprès d’haver arribat tan ràpi-
dament a un acord, l’agent immobiliari se sent inespera-
dament generós i pensa que tampoc no cal ser tan dur. 
S’interessa per si el cosí ha d’anar a sopar algun lloc. 
Aquest diu que no: és nou a la ciutat i, com que enca-
ra no ha fer coneixença amb ningú, no té compromisos. 
L’agent immobiliari el convida a sopar. El cosí accepta 
de grat, sorprès per una amabilitat que pensava que no 
arribaria mai. Van a una braseria. Mengen porc bullit amb 
salsa de rave i beuen cervesa. A les postres fumen men-
tre assaboreixen pastissos de xocolata. L’agent immobi-
liari demana el compte, però el cosí l’’hi pren i insisteix a 
pagar. De la cartera es treu un estol de targetes de crèdit. 
L’agent immobiliari el veu puixant: pel que sembla, les 
coses li han anat bé com es deia. En acabat, i a proposta 
del cosí, decideixen fer cap a un cine.

Veuen una pel·lícula policíaca, bastant dolenta, on un 
marit enganyat intenta cometre el crim perfecte. A la 

sortida, el cosí explica que tanta faramalla sobre el crim 
perfecte li ha semblat sempre una estupidesa, i que està 
tip de pel·lícules i novel·les sobre l’assumpte.

- Però fixa’t que hi falla sempre una cosa: l’autor del crim 
no pensa mai en la....- diu l’agent immobiliari, i calla.

- No pensa mai ¿ en què?- fa el cosí, il·lusionat per la 
primera frase llarga que, en tota la nit, ha sentit de llavis 
del parent.

L’agent immobiliari no contesta. El sorprèn que s’hagi 
dedicat tan de temps a elucubrar-hi, sense pensar que hi 
ha una manera segura (encara que sacrificada) d’acon-
seguir-ho.

Aquesta certitud sobtada l’atabala. Proposa anar a una 
cocteleria. El cosí accepta encantat., L’agent immobiliari 
no pot evitar sentir repugnància per l’interès de l’altre per 
tornar a fer-s’hi amic.

L’agent immobiliari hi dona voltes. Ès la primera vegada, 
des de fa anys, que una cosa l’ il·lusiona. Mentre la pren 
la primera copa, fantasieja amb la possibilitat de dur la 
idea a la pràctica. Deia de fantasiejar-hi quan entén que, 
un cop entrevista aquesta esquerda en l’ordre del món, 
no hi ha possibilitat de fugir-ne. ¿Quin valor tindria, si no 
passés de l’estadi d’extravagància enginyosa?

Durant hores, l’agent immobiliari du el cosí per tots els 
bars que freqüenta, i el presenta a tots i cada un dels 
cambres. A l’últim dels bars, per una niciesa l’agent 
immobiliari inicia una disputa amb el cosí, alça la veu i 
qualifica d’estúpida la visió que té d’una qüestió abso-
lutament prescindible. El cosí es pica, irritat per l’ene-
mistat que, de cop i volta, torna a demostrar-li. Criden 
i s’insulten. Paguen i surten al carrer en plena disputa. 
Als deu metres, però l’agent immobiliari reconeix no sols 
haver-se equivocat, sinó haver-se comportat de mane-
ra grollera. Novament asserenats, el cosí acompanya 
l’agent immobiliari a casa. Amb gran alegria del cosí ( que 
hi veu una nova possibilitat d’oblidar rancúnies antigues), 
l’agent immobiliari el convida a fer-hi l’última copa abans 
de tornar-se’n a l’hotel.

Prenen whisky en gots llargs. L’agent immobiliari ensen-
ya al cosí els plànols de la torre que sempre ha somiat 
construir-se i que, afirma, ara ja no es construirà mai.

- ¿ Per què? - fa el cosí, amb els plànols a la mà-. 
Construeix-la. Jo et deixo els diners. Les coses van bé, 
ja ho saps.

L’agent immobiliari torna a enfosquir la mirada.

- Ara no té sentit. Era abans, que la somiava.

El cosí acota el cap i calla. L’agent immobiliari li mostra 
alguns llibres sobre la ciutat. El cosí els fulleja. De cop, 
en una lleixa veu una foto de dona. L’agafa i la mira de 
prop. L’agent immobiliari s’indigna, l’hi pren i la torna a 
deixar a lloc.

- Mai no m’ho perdonaràs – diu el cosí.
- Vaig pensar matar-te.-De sobte somriu. -Però no hi 

ha crim perfecte: ja ho es vist, avui.

Tots dos somriuen. D’un calaix, l’agent immobiliari en 
treu un estoig. A dins, hi ha cinc pistoles ( una de pedra 
foguera, dues de precisió, un revòlver i una automàtica) 
que ha heretat de son pare. Li mostra, totes cinc, l’au-
tomàtica. El cosí empal·lideix. L’agent immobiliari somriu 
i li allarga l’arma. Està descarregada. Confós, el cosí 
agafa la pistola ben bé per compliment, l’observa i, de 
seguida, la torna a l’estoig. Mira el rellotge, s’excusa i diu 
que se’n va. Com a comiat, l’agent immobiliari li deixa 
una guia de la ciutat, perquè s’hi avesi.

Encaixen mans al llindar de la porta. Ja sol, l’agent im-
mobiliari trenca alguns objectes de la casa: el mirall del 
trinxat, un gerro mexicà i un cap de dona que, ben mi-
rat, mai no li ha agradat. Deixa els objectes que l’altre ha 
tocat ( el got, els llibres, els plànols, la foto) allà on són. 
Tomba una cadira, esquinça una cortina. Carrega la pis-
tola i la col·loca apuntant cap a ell, amb els braços esti-
rats i amb cura de no esborrar, amb les seves, les ditades 
de l’altre. Es dispara un sol tret, al pit. Cau d’esquena, a 
metre i mig de distància d’on cau l’arma.

Durant tot el judici, el cosí nega ser l’autor de l’assassi-
nat. I quan explica davant el jutge la conversa d’aquella 
nit sobre la possibilitat o impossibilitat del crim perfec-
te, pensa que a ell mateix li seria impossible considerar 
aquella conversa, curta i tallada, indicativa que l’agent 
immobiliari s’ha suïcidat només per inculpar-lo.Malgrat 
tot, i sabent que no li ha de servir de res, l’explica. Igual 
que (sabent que l’afirmació servirà només perquè l’acu-
sació remarqui que si ha deixat tantes pistes és perquè 
tothom pensi, tal com ell suggereix, que algú que deixa 
pistes tan clares no és l’assassí)) addueix que, si ell ha-
gués matat a son cisí, no hauria deixat l’arma en el lloc 
del crim, ni pistes en safata.

Mentre el garrot li estreny el coll, pensa que el que fan 
amb ell és una injustícia, un crim. Busca un adjectiu per 
qualificar el substantiu “crim”, un adjectiu que expressi 
la sensació de desemparança que sent, pensa que l’ad-
jectiu “absurd”, però hi ha alguna cosa que li diu que 
allò no és ben bé absurd. Pensa que si, realment alló 
no és absurd del tot, potser sigui just el contrari (encara 
que, igualment, no ho sigui del tot): potser sigui “lògic”, 
“perfecte”, “matemàtic”. Per un instant, li costa trobar la 
diferència real entre antònims com “lògic” i “paradoxal”. 
Pensa també que aquest neguit per trobar adjectius no 
sap ben bé a què és un recurs perquè els segons co-
rrin més de pressa, i pensa alhora que la dificultat que 
té per trobar l’adjectiu que busca i per aconseguir definir 
la barreja de ràbia, tristesa i impotència que l’omple, és 
absolutament explicable, donades les circumstàncies.

El racó natural
de la saviesa

Tàrtar de salmó
Ingredients:

- Salmó fresc - Salmó fumat - Cibulet - Tàperes - 
Anet
- Alvocat - Suc de llima o llimona - Perles de caviar - Sal 
- Pebre - Romaní -

Prèviament el salmó fresc ha d’estar congelat i des-
congelat per evitar la contaminació per anisakis. 

Tallem a dauets el salmó fumat i el fresc sense pell ni 
espines. En un bol barregem el cibulet, les tàperes, 
l’anet i una mica de suc de llima o llimona. Afegim el 
salmó trossejat i remenem bé. Pelem els alvocats, els 
tallem a daus petits i els barregem amb la resta, sal i 
pebre.

Servim acompanyat d’un cruixent de romaní (dos ca-
pes) i adornem amb una mica de caviar.

Recepta de Víctor Echevarría, del curs “Cuina de tardor”

Cuinar amb espècies
i herbes aromàtiques 

Les espècies i herbes aromàtiques són condiments 
utilitzats a la cuina per donar sabor i aroma als plats i 
una alternativa molt saludable al consum de sal.

Les espècies han de donar un toc al plat, però mai 
tapar-ne el gust i les herbes es mengen, no són orna-
mentació, donen gust al plat, i es poden menjar fins i 
tot en fresc en una amanida. Les fulles i els troncs de 
romaní o de farigola, se solen cuinar en sec.

L’avantatge de fer servir-les fresques és que conser-
ven més aroma. Les herbes seques estan més con-
centrades,- n’haurem de posar menys- i les podem 
guardar durant més temps.

És millor afegir les herbes fresques al final de la cocció 
perquè no perdin sabor.

Espècies i propietats

• Pebre: accelera el metabolisme. El negre ajuda en 
casos de restrenyiment. Arrossos, plats de peix, pa-
tates, plats de carn.

• Safrà: ajuda en cas d’al·lèrgies que provenen de sa-
turació hepàtica, millora la digestió dels greixos i aju-
da fetge i ronyons. Plats d’arròs, faves, potatges.

• Canyella: digestiva, antiflatulències, antidiarreica i be-
neficis pels ossos. Plats de carn, especial per dolços, 
cafè, batuts, iogurts, cereals, etc.

• Comí: digestiu i carminatiu. Normalment en plats de 
llegums, carn, condimentar les cremes de verdures.

• Nou moscada: contra els marejos i l’imsomni. Per fer 
beixamels, cremes de verdures, cremes de formatge, 
pastissos.

• Cúrcuma: antiinflamatòria, antisèptica, depurativa,
ajuda a baixar el colesterol. Al sofregit, als cereals 
cuits, salses.

• Gingebre en pols: ajuda a digerir els llegums, a prevenir
refredats, antiinflamatori i antioxidant. A les infusions, io-
gurt, salses, pollastre a la cassola, salsa amb mel.

• Fenogrec: ajuda a les mucoses digestives, irregulari-
tats intestinals. Per condimentar carns i peixos.

Herbes Aromàtiques

• Farigola: pel mal de coll, rinitis, sinusitis. En amani-
des, saltats de verdura, peixos

• Alfàbrega: antisèptica, antiinflamatòria, per l’estrès. 
Per fer salsa pesto, amanides, pastes pizza.

• Julivert: molt ric en vitamina C, també ferro i calci, 
diürètic i espasmolític. Picat amb all al peix i als 
arrossos, però es pot posar a tot tipus de plats.

• Romaní (ginseng mediterrani): energètic, ajuda a 
la concentració i a reduir les inflamacions. Amb carns 
al forn, brasa, patates pans...

• Orenga: antioxidant, cicatritzant bucal. Molt bo amb 
pasta, pizza, tomàquet formatge, amanides...

• Llorer: millora les digestions i les afeccions a l’aparell 
respiratori. Combina bé amb l’orenga, es pot posar 
per coure les verdures, adobar, barrejar amb vinagre i 
fer salses, utilitzar sec.

• Fonoll: antigasos, conté fitoestrògens. Per fer guisats
i llegums, acompanyar al peix o menjar directament 
cuinat, com un espàrrec o en amanida.

• Saüc: Ajuda a combatre grips, còlics i diarrees, amb 
les flors es poden fer bunyols, creps, pastissos, ge-
lats o afegir-les a les macedònies o combinar-les 
amb formatges frescos

• Calèndula: Calmant i antisèptica, les flors es poden 
menjar en amanides, llegums, cereals o dins d’una 
truita

Les fines herbes o herbes provençals porten romaní, 
alfàbrega, orenga, llorer i fonoll.

La cua de cavall
La cua de cavall petita (Equisetum arvense) és una 
planta considerada com a mala herba encara que tam-
bé té un ús com a planta medicinal.

Són plantes sense veritables flors ni fruits igual que les 
falgueres. En la flora del carbonífer i part del permià 
la família Equisetaceae va ser molt important i tenien 
individus amb alçades de fins a 30 metres.

La cua de cavall petita és una planta perenne amb ri-
zoma (geòfit). Tiges erectes de color marró pàl·lid, bui-
des i dures, molt aspres. Les tiges que són fèrtils són 
d’uns 30 cm com a màxim i acaben en una caputxa 
anomenada estròbil on es troben els esporangis des 
d’on es dispersen les espores. Les tiges estèrils, més 
gruixudes però menys massisses que les fèrtils, són 
més altes (fins a 60 cm) i estan formades per un con-
junt d’estructures cilíndriques anomenades “verticils” 
progressivament més prims i imbricats uns dins dels 
altres.

Necessita certa humitat que li proporciona la proximi-
tat a fonts o altres corrents d’aigua en aquestes condi-
cions és bastant comuna a tots els indrets humits dels 
Països Catalans fins als 1.800 metres d’altitud.

Calaix creatiu El racó de
la cuina

L’acció principal de l’Equisetum arvense és la diürèti-
ca deguda principalment a l’equisetonina, encara que 
les sals de potassi i els flavonoides l’afavoreixen. El 
silici existent a la planta actua sobre el cos regenerant 
els teixits, ja que el silici contribueix al manteniment 
del col·lagen. Augmenta les defenses inespecífiques 
de l’organisme. És astringent, antidiarreic i cicatritzant 
degut als tanins.

Normalment s’utilitza en el tractament d’edemes (re-
tenció de líquids als teixits), insuficiència cardíaca i 
renal. També s’indica en processos degeneratius de la 
pell, en casos d’astènia i convalescències.

• Antigament es menjaven les seves tiges fèrtils com si 
fossin espàrrecs.

• Tradicionalment es feien fregalls de les tiges estèrils 
per a netejar utensilis d’estany.

• En agricultura ecològica es fan servir les tiges estèrils 
com a remei natural contra fongs i plagues.
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Telèfons d’interès

Calendari d’activitats i serveis
AGOST 2017JULIOL 2017

 SORTIDA ARRIBADA 
 06:59 07:45 De dilluns a divendres laborables 1
 07:50 08:25 De dilluns a dissabtes laborables 1
 09:24 10:00 De dilluns a divendres laborables 1
 10:50 11:25 De dilluns a dissabtes laborables 1
 12:34 13:10 De dilluns a divendres laborables 1
 12:43 13:15 Dissabtes laborables 2
 14:49 15:10 De dilluns a divendres laborables 1
 15:10 15:25 De dilluns a divendres laborables 1
 16:15 16:50 De dilluns a divendres laborables 1
 18:09 18:50 De dilluns a divendres laborables 1
 19:35 20:10 De dilluns a divendres laborables 1
 20:54 21:25 De dilluns a divendres laborables 1

112Emergències
Mossos d’Esquadra
Ambulàncies
Bombers

Horaris d’autobús La Secuita - Tarragona
De dilluns a divendres, feiners SECUITA,LA > TARRAGONA

Informació municipal
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- Gimnàstica Aquàtica
- Pàdel per a adults
- Cultura a la Fresca: 

El Taxista ful

- Pàdel infantil
- Festa Jove de

Sant Cristòfol
al Parc Miret

- Pàdel infantil

- Deixalleria mòbil

- Entrega de trofeus 
lligues de Pàdel

- Gimnàstica Aquàtica
- IV Curs de Sardanes 

a l’Argilaga

- Gimnàstica Aquàtica
- Manualitats
- Anem a caminar
- Andròmines

- Gimnàstica Aquàtica
- Anem a caminar
- Andròmines

- Gimnàstica Aquàtica
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre
- Festa local

Sant Cristòfol

- Gimnàstica Aquàtica
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

- Gimnàstica Aquàtica
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

- Gimnàstica Aquàtica
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

- Gimnàstica Aquàtica
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica
- Manualitats
- Anem a caminar

- Gimnàstica Aquàtica
- Anem a caminar

- Gimnàstica Aquàtica
- Anem a caminar

Nocturna

- Gimnàstica Aquàtica
- Manualitats
- Anem a caminar

- Gimnàstica Aquàtica
- Manualitats
- Anem a caminar

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica

- Festa local
a La Secuita

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica - Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica
- Anem a caminar

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica
- IV Curs de Sardanes 

a l’Argilaga

- Gimnàstica Aquàtica
- IV Curs de Sardanes 

a l’Argilaga

- Gimnàstica Aquàtica
- IV Curs de Sardanes 

a l’Argilaga

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil

- Gimnàstica Aquàtica
- Pàdel per a adults
- Cultura a la Fresca: 

La vida puede ser la 
hostia todo el tiempo

- Gimnàstica Aquàtica
- Pàdel per a adults

- Gimnàstica Aquàtica
- Pàdel per a adults

Calendari d’activitats i serveis
SETEMBRE  2017

 SORTIDA ARRIBADA 
 06:10 06:40 De dilluns a divendres laborables 1
 08:30 09:05 De dilluns a divendres laborables 1
 09:15 09:50 De dilluns a dissabtes 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 dissabtes laborables 1
 14:00 14:31 De dilluns a divendres laborables 1
 15:30 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

 SORTIDA ARRIBADA 
 09:25 10:18 De dilluns a divendres laborables
 13:25 14:20 De dilluns a diassabtes laborable

 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)

REUS> SECUITA,LADe dilluns a divendres, feiners TARRAGONA > SECUITA,LA

Tarragona - La Secuita Reus - La Secuita La Secuita - Reus

SECUITA,LA> REUS

www.lasecuita.cat

Telèfons de contacte per a les activitats del casal:
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- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica

- Pàdel infantil

- Jornada de reflexió

- Deixalleria mòbil
- 2ª Trobada

de plaques de Cava
a Vistabella

- Deixalleria mòbil

- Gimnàstica Aquàtica

- Pilates
- Manualitats

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- Manualitats

- Gimnàstica Aquàtica
- Pilates
- Dansa per a adults
- Andròmines

- Dibuix i pintura
(a les Gunyoles)

- Dansa del ventre
- Ple Ordinari

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica

- Pilates
- Pàdel per a adults
- Dansa per a adults

- Gimnàstica Aquàtica
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

DIADA NACIONAL 
DE CATALUNYA

- Tancament
de piscines

- Dibuix i pintura
(a les Gunyoles)

- Dansa del ventre

- Pilates
- Pàdel per a adults
- Dansa per a adults

- Pilates
- Pàdel per a adults
- Dansa per a adults

- Gimnàstica Aquàtica

- Gimnàstica Aquàtica
- Gralla
- Teatre

- Gimnàstica Aquàtica
- Dansa per a adults

(Les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel per a adults
- Futbol infantil
- Gralla
- Teatre

- Pàdel per a adults
- Gralla
- Teatre

INICI CURS 
ESCOLAR

- Pàdel per a adults
- Gralla
- Teatre

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
Agrupació Taxis Estació Camp de Tarragona (AVE) La Secuita 616 34 77 75

Per demanar visita mèdica o d’infermeria, truqueu al telèfon 902 111 444. També po-
deu demanar-la a www.gencat.net/ics. Per a atenció continuada o qualsevol altra in-
formació truqueu al CAP del Morell: 977 84 06 56.

Horari metge de familia
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30-11.00 8.30-11.40 15.10-17.40 8.30-11.30 8.30-13.30

Vistabella 12.00-13.30

L’Argilaga 12-13.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

Horari infermeria
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30-11.00 8.30-11.30 15.30-17.00 8.30-10.30 9.50-13.00

Vistabella 8.30-10.00

L’Argilaga 12.00-13.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

Horaris de consulta mèdica, infermeria i pediatria

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

Dansa del Ventre
De 20 a 21:30h
Sra. Isabel
692 37 89 99

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

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

Teatre
Sra. Tere Morelló
696 51 09 48
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Festa Major  de les Gunyoles

Festa Major  de l’Argilaga

Festa Major  de La Secuita

Festa Major  de Vistabella
FESTIVAL

GASTROMUSICAL
AL PARC MIRET
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AL PARC MIRET

FESTIVAL
GASTROMUSICAL

AL PARC MIRET
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Subvencions per a obres d’arranjament de l’interior
dels habitatges per a persones grans. Anualitat 2017
En què consisteixen?
Els ajuts per a obres d’arranjament a l’interior dels 
habitatges per a persones grans consisteixen en 
subvencions a fons perdut per a les següents ac-
tuacions:

Actuacions subvencionables .
A. Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat de 

l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat 
i el confort, inclosa la reparació o substitució de 
les obertures exteriors deteriorades i l’adequa-
ció dels paviments.

B. Adequar a la normativa vigent les instal·lacions 
d’aigua, gas, calefacció, electricitat i saneja-
ment: instal·lació de mesures de seguretat per 
detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o 
de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de 
sistemes automàtics destinats a facilitar l’ober-
tura de persianes o similars.

C. Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora 
de l’accessibilitat:

1. CAMBRA HIGIÈNICA: substitució de la ba-
nyera per un plat de dutxa o adaptacions de 
banyera o dutxa, canvis d’aixetes, substitució 
o adaptació del WC o del lavabo, eliminació 
del bidet o d’altres elements per facilitar la 
mobilitat, el tractament antilliscant de pavi-
ments, i la col·locació d’ajudes tècniques.

2. CUINA: substitució de les plaques de gas ca-
nalitzat o butà per plaques elèctriques, adapta-
ció del taulell de cuina, tractament antilliscant 
de paviments o instal·lació d’ajudes tècniques.

3. ALTRES PECES: intervencions que es realitzen
en zones comunes o de pas, com ara passa-
dissos o rebedors, i que consisteixen en ac-
tuacions com per exemple l’ampliació d’una 
porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació 
d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la 
instal·lació d’ajudes tècniques com ara barres 
o agafadors, entre d’altres.

Qui pot accedir als ajuts?
Poden ser beneficiàries de les subvencions les 
persones sol·licitants que formin part d’una unitat 
de convivència que inclogui entre els seus mem-
bres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin 
el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge 
objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de 
reforma beneficiïn directament.

Requisits:
Per poder obtenir la subvenció s’han de complir 
els requisits següents:

· Les obres no poden estar iniciades abans de la 
publicació de la Resolució de la convocatòria.

· El pressupost de les obres presentat amb la sol-
licitud de subvencions no pot superar l’import 
màxim de 5.000 euros per habitatge.

· L’import de la Subvenció es del 100% de pressu-
post protegible, amb un límit de 3.000€ per ha-
bitatge.

· La persona sol·licitant ha de ser la propietària, 
usufructuària o arrendatària de l’habitatge objec-
te de l’arranjament, i ni aquesta ni cap dels altres 
membres de la unitat de convivència poden tenir 
cap altre habitatge en propietat en el territori de 
Catalunya, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.

· No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibi-
ció per ser persona beneficiària de subvencions.

· Estar al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalun-
ya i les obligacions amb la Seguretat Social.

· La persona a la qual beneficiïn les obres, que ha 
de tenir 65 anys o més, ha de complir a més algu-
na de les condicions següents:

1. No tenir prou autonomia per poder realitzar les 
activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o al-
tres similars. 

2. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 
33%; o tenir reconeguda una pensió d’incapa-
citat permanent, en el grau de total, absoluta o 
de gran invalidesa.

· Els ingressos de la unitat de convivència no po-
den superar 2 vegades l’IRSC. Es tindran en 
compte totes les persones empadronades en 
l’habitatge.

Zona B: Altafulla, Creixell, els Pallaresos, la Pobla 
de Montornès, la Riera de Gaià, Roda de Berà, Sa-
lou, Torredembarra i Vila-seca

Zona C: el Catllar, Constantí, el Morell, la Nou de 
Gaià, Perafort, la Pobla de Mafumet, Renau, Sa-
lomó, la Secuita, Vespella de Gaià i Vilallonga del 
Camp.

Terminis:
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza 
el 31 de juliol de 2017.

Informació i presentació de la documentació
Per tots els municipis del Tarragonès:
OLH del Tarragonès: Carrer de les Coques, 3 
Tarragona / 977 244 500

IV Curs
de Sardanes 
a l’Argilaga
2017

Cada dijous del mes de juliol
al Casal de l’Argilaga
de 19:30 a 21:00

Inscripcions:
Al Casal de l’Argilaga
o el primer dia del curs
A partir de 6 anys
El cost del curs és de 5€

Per la Festa Major hi haurà
una ballada amb la
Cobla Cossetània

Inclou
sopar de
cloenda!

1 Membre 2 Membres 3 Membres 4 Membres

Zona B 19.919,33 € 20.535,39 € 21.418,63 € 22.132,58 €

Zona C 18.747,60 € 19.327,42 € 20.158,71 € 20.830,67 €

El 26 de juny començà la sisena edició del ca-
sal d’estiu Sunny Summer, AMPA i Ajuntament 
han treballat plegats per fer-la possible.  Aquest 
any les inscripcions s’han fet per setmanes, per 
tal d’atendre les demandes de les famílies en 
aquest sentit.

Els més joves poden passar un estiu molt diver-
tit al casal, ple d’activitats, jocs, gimcanes, ex-
cursions i estones de bany a la piscina. 

També es manté el servei d’acollida al matí, el de 
menjador i la prolongació de la jornada de tarda 
fins a les 17 hores, d’aquesta manera s’intenta 
conciliar la vida de les famílies, la feina i la cura 
dels infants.

Aquest estiu vine a fer l’indi amb nosaltres! 
apunta’t al Sunny Summer! que restarà obert 
fins l’11 d’agost.

Ha començat el Casal d’Estiu Sunny Summer
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Es comença a elaborar el Pla de
Dinamització Turística
Durant aquest trimestre passat s’ha començat a 
elaborar el Pla de Dinamització Turística del mu-
nicipi de la Secuita. L’objectiu d’aquest pla es el 
de trobar elements de dinamització que reper-
cuteixin directament com pol d’atracció en un 
pla de marketing envers els comerços, establi-
ments, restaurants, bars, cellers i equipaments 
dels nostres pobles i que indirectament pugui 
crear llocs de treball dins del municipi.

Conscients de quatre grans eixos com són: 
l’església modernista de Vistabella, la ruta dels 
quatre pobles, l’entorn paisatgístic i agrícola del 
municipi i les característiques pròpies dels nu-
clis antics de l’Argilaga, la Secuita, les Gunyoles 
i Vistabella.

Per començar s’han abordat el que anomenem 
“fonts d’informació”, de forma participativa i re-
sumit en tres punts :

- Entrevistes en profunditat a persones del mu-
nicipi i empresaris.

- Documentació disponible en arxius, associaci-
ons, ajuntament, etc.

- Visita física a tangibles.

El segon pas ha consistit en fer un inventari de 
recursos:

Tangibles
- Empreses, restaurants, cooperatives, cellers,

comerços, artesania, etc.

- Locals i recursos municipals, casals, instal·la-
cions esportives, equipaments...

- Recursos Naturals.
- Recursos Arquitectònics.
- Comunicacions, Estació AVE, etc.

Intangibles
- Festes Majors i celebracions populars
- Llegendes, fets, .. (carlins, romans, ibers, estra-

perlo, la vida abans, la guerra, bandolers, mon-
jos, etc)

- Noms propis, gent que ha deixat petjada.
- Altres. Associacions, grups que organitzaren 

esdeveniments, etc.

En aquests moments s’està elaborant unes fi-
txes de recursos i les DAFOS corresponents, per 
passar a la creació de relats, a la redacció d’una 
guia de recursos turístics i als plans de marke-
ting. Que ven aviat esperem presentar-vos.

Per aquesta feina s’ha comptat amb la col·la-
boració d’un tècnic especialista en Turisme, 
Relacions Públiques i Publicitat, el Sr. Ignasi 
Besora Gallisà, llicenciat en Relacions Públi-
ques i Publicitat, Diplomat en Empreses i Ac-
tivitats Turístiques, ha exercit des de fa molts 
anys la seva activitat laboral en l’àmbit turís-
tic, Coordinador Fòrum Modernal 2005-2008, 
Coordinador Fira Hostelcat 2009-2011, Direc-
tor de la Catedral del Vi de Pinell de Brai 2014 i 
Docent de cursos de capacitació professional i 
certificats de professió.

Es tracta tot plegat d’un ambiciós pla de dina-
mització municipal, generador de riquesa i de 
la creació d’una marca pròpia de Municipi que 
sigui un pol d’atracció per visitants i element de 
cohesió local.

Ignasi Besora Gallisà 

Diumenge 20 d’Agost 2017 
Horari: De 10.00h. a 14.00h.
Lloc: Davant Casal Jujol 

C/ Onze de Setembre s/n

Venda d’ampolla de cava: 
· Adernats Reserva,

Gran Medalla d’Or Brussel·les 2016

Ampolla de cava amb placa:

PREU 7,50€

Col·labora:

2aTROBADA
D’INTERCANVI 
DE PLAQUES DE CAVA

Telèfon de contacte 616 11 57 78 (Joan Tasias)

Organitza:

VISTABELLA

T’HI ESPEREM!

Quina imatge volem dels pobles on vivim?
En els darrers mesos hi ha hagut un increment 
d’actes incívics arreu del municipi, però amb 
una incidència major al poble la Secuita.

Pintades als murs, trencadisses de fanals i fo-
cus, vidres trencats a la zona esportiva o a les 
marquesines de les parades dels autobusos, 
gronxadors, bancs i tanques malmeses als parcs 
infantils, brutícia a les illes de recollida selectiva, 
trencadisses gratuïtes d’arbres... i un llarg etc.

Aquestes bretolades ens costen a tots els veïns 
i veïnes un bon grapat de diners per les seves 
reparacions o substitucions i ofereix una trista 
imatge dels carrers, parcs i equipaments del 
municipi. També comporta un perill físic impor-
tant per a la resta de veïns que utilitzen les ins-
tal·lacions i que la brigada municipal les intenta 
reparar d’immediat, havent de desatendre altres 
obligacions programades.

Tots i totes som responsables del bon ús de les 
instal·lacions i mobiliari urbà i hem de vetllar per 
la seva correcta utilització i haurem d’assumir la 
repercussió del cost dels actes incívics. També 
els pares són els responsables de les accions 
dels fills menors d’edat i hauran d’assumir els 
costos dels desperfectes que aquets ocasionin.

Demanem la vostra col·laboració, el mobiliari 
urbà i els equipaments són de tots, tinguem uns 
pobles endreçats, cuidem la seva imatge, són 
els pobles on vivim.
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electrònica
L’Ajuntament de la Secuita implanta 
el nou model d’Administració
Durant els darrers anys, amb l’entrada de l’era 
d’internet, les Administracions públiques, han 
experimentat una evolució extraordinària, basada 
en el desenvolupament de la innovació tecnolò-
gica, la reorganització administrativa i la millora 
contínua dels serveis públics.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú, obliga al seu desplegament 
a l’administració local abans del 31 de desembre 
de 2018, l’Ajuntament de la Secuita ha posat en 
marxa aquest nou model de procediment en el 
mes de juny de 2017.

L’Administració electrònica és el model d’Admi-
nistració pública basada en l’ús de les tecno-
logies de la informació i la comunicació (TIC), 
combinat amb els canvis organitzatius i jurídics 
necessaris, amb l’objectiu de millorar l’eficiència 
interna, les relacions interadministratives i les re-
lacions de l’Administració amb les persones, les 
empreses i les organitzacions.

Els principis de l’Administració electrònica per-
met, per tant, que els serveis que ofereix l’Admi-
nistració a la ciutadania es prestin d’una manera 
més eficaç, ràpida i eficient; facilita l’acostament 
als ciutadans, multiplica els canals pels quals els 
ciutadans s’hi poden relacionar i en simplifica les 
relacions.

L’Administració electrònica s’inspira en els prin-
cipis següents:

• Multicanalitat: l’Administració pública ha de 
promoure la provisió dels serveis que s’ofe-
reixen mitjançant tots els canals disponibles per 
a la ciutadania, quan sigui tècnicament possible 
i econòmicament viable.

• Simplificació administrativa i documental
prèvia: oferir un servei electrònic a la ciutada-
nia ha d’anar sempre precedit per l’eliminació 
de requisits, documents, tràmits i actuacions no 
necessàries per a la finalitat pública perseguida, 
aprofitant les noves possibilitats que proporcio-
nen les noves tecnologies, és a dir, l’Administra-
ció pública ha de simplificar el com es fan els 
tràmits i reduir el nombre de documents que es 
demanen als ciutadans.

• Publicitat i transparència administrativa: l’ús de
mitjans electrònics ha de facilitar la participació 
dels ciutadans, les empreses i les organitzacions 
en l’activitat administrativa, i fer possible que els 
ciutadans puguin consultar els seus tràmits.

• Accessibilitat: l’Administració pública ha de ga-
rantir l’accés màxim per part dels ciutadans a 
les seves informacions i serveis, i s’ha de po-
der adaptar a les característiques dels usuaris 
potencials, siguin quines siguin les seves limi-
tacions.

• Cooperació entre administracions públiques: 
les administracions públiques han de cooperar 
per facilitar el procés d’implantació de l’Admi-
nistració electrònica i garantir la interoperabilitat, 
és a dir, la possibilitat d’intercanviar informació 
entre administracions i institucions, amb l’objec-
tiu d’evitar la presentació de documents per part 
dels ciutadans, empreses i organitzacions.

• Economies d’escala: l’Administració ha d’es-
timular i establir sistemes tecnològics únics que 
permetin un ús comú per part dels diferents de-
partaments i administracions públiques catala-
nes i, així, assolir un estalvi econòmic i de treball 
invertit.

• Neutralitat tecnològica: l’Administració ha de 
garantir la utilització dels mitjans tecnològics 
que siguin més adients, sense encadenar-se 
amb cap interès privat.

• Principi de proporcionalitat: l’Administració no
ha de caure en un excés de rigor innecessari pel 
fet de relacionar-se en xarxa; a vegades les TIC 
poden donar desconfiança, pel fet de ser una 
nova eina de comunicació, cosa que se supleix 
amb més mesures de seguretat que dificulten el 
procediment i, per tant, la proximitat i interac-
tuació entre Administració i ciutadania.

• Seguretat jurídica del document públic: s’ha 
de garantir la veracitat del document públic.

Els beneficis de l’Administració electrònica
L’Administració electrònica aporta beneficis im-
portants, tant per a la ciutadania com per a la ma-
teixa Administració:

Per a la ciutadania:
• Accessibilitat als serveis públics 24 hores els 7 

dies de la setmana
• Simplicitat en les tramitacions amb l’Administració
• Rapidesa i agilitat en l’obtenció del servei requerit
• Eliminació de la necessitat de desplaçar-se físi-

cament a l’Administració
• Aplicació de principis bàsics de caire social:

no-exclusió, facilitació de l’accés a les noves 
tecnologies, etc.

Per a les administracions:
• Millora del servei i, per tant, de la imatge de 

l’Administració
• Millora de l’eficiència interna
• Integració dels diferents canals de prestació
• Foment de l’ús generalitzat de les noves tec-

nologies
• Generació de fortes economies d’escala (cost 

de transacció més baix)
• Impuls profund de la transformació de l’Admi-

nistració

Aquesta nova implantació que ha de repercutir en 
millores en la tramitació i transparència per a la 
ciutadania i en d’altres distraccions, ha suposat 
un important repte tecnològic per l’Ajuntament i 
un esforç afegit de jornades de formació i d’im-
plantació per el personal en plantilla, sobretot 
l’administratiu i el de serveis tècnics. Per posar-lo 
en marxa s’ha contractat a l’empresa “Espúblico 
Gestiona” AULOCE, S.A., amb un cost econòmic 
de 5.207,28 €, assumit íntegrament pel pressu-
post de la corporació municipal.

Punt Jove

Nou horari del Punt Jove:
Tots els dilluns de 12h. a 14h. a l’ajuntament. 

Amb el servei d’acompanyament laboral per als joves 
i les ofertes de feina per a tothom!

Disposaràs de:
· Assessorament i orientació laboral personalitzats .

· Realització del currículum .

· Acompanyament en el procés de cerca .

· Ofertes laborals actualitzades cada setmana grà-
cies 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 realit-
zar un seguiment i per facilitar-los ofertes se-
gons 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 Co-
marcal 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 sorti-
ran 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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Oficina
d’habitatge
Programa de mediació per al lloguer
Té com a objectiu posar en lloguer habitatges a 
un preu assequible, mitjançant un servei de me-
diació entre els propietaris i els demandants de 
lloguer.

Va dirigit a persones que els vulguin posar a llo-
guer i a persones demandants d’habitatges a 
preus assequibles.

La borsa, que actua com a mediadora amb les 
llogateres i se’n ocupa de la formalització i se-
guiment dels contractes.

- Servei gratuït d’informació i assessorament.

- Tramitació, gestió i redacció dels contractes i 
seguiment de la relació contractual.

- Seguiment de l’ús i la destinació dels habitat-
ges, vetllant pel seu bon ús i pel cobrament de 
les mensualitats.

- Proporcionem assegurances de defensa jurídica 
i multirisc gratuïta durant la vigència.

- Règim de cobertures que garanteix el co-
brament.

Informació:
Borsa de mediació del Tarragonès:
C/ de les Coques, 3
Tarragona / 977 244 500
habitatge@tarragones.cat

Ajuts especials urgència
- Són per afrontar situacions d’emergència en 

l’àmbit de l’habitatge, amb la finalitat de pos-
sibilitar la permanència en l’habitatge de per-
sones i famílies, per prevenir l’exclusió social 
que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que 
constitueix la residència habitual i permanent.

- Va dirigit a persones físiques residents a Cata
lunya, amb uns ingressos de la unitat de con-
vivència que no superin els límits establerts a 
les bases de la convocatòria i que es trobin en 
risc d’exclusió social residencial per deutes 
d’impagament de rendes de lloguer o de quo-
tes hipotecàries i a persones que han perdut 
l’habitatge com a conseqüència d’un procés 
de desnonament o d’execució hipotecària.

Terminis:
- En qualsevol moment.

En aquest enllaç ho trobareu tot:
tarragones.cat/habitatge/ajuts-especial-urgencia

Presentació de la documentació:
Carrer de les Coques, 3 -
Tarragona / 977 244 500
habitatge@tarragones.cat

L’Ajuntament ofereix un local a
diferents entitats bancàries per a
l’instal·lació d’un caixer automàtic.

Amb el tancament d’oficines de Catalunya Caixa 
després de la seva absorció per part del grup 
BBVA, el municipi de la Secuita ha quedat sense 
atenció de serveis bancaris de cap mena, no és 
tracta d’un fet aïllat, cada setmana malaurada-
ment tenim notícies a la premsa de molts pobles 
de la província de Tarragona que es troben en la 
mateixa situació.

Immediatament en ser coneixedors del tanca-
ment de l’oficina de la Secuita, l’Ajuntament va 
mantenir una reunió amb la Direcció Regional de 
l’entitat per demanar, al menys, el manteniment 
del caixer automàtic al municipi, argumentant 

el fet que molts clients de Catalunya Caixa, 
dels que molts tenen una edat avançada, tenien 
molta dificultat per traslladar-se al Morell, que 
és l’oficina assignada, amb la que no hi ha cap 
medi de transport públic, fins i tot per raons hu-
manitàries o socials.

Davant de la negativa de Catalunya Caixa de 
mantenir el servei de caixer automàtic, l’Ajunta-
ment de la Secuita ha contactat amb diverses 
entitats bancàries oferint un espai públic ade-
quat per a l’instal·lació d’aquest servei, per fer 
més atractiu l’oferiment la corporació està dis-
posada a assumir la despesa d’adequació de 
l’espai, energia elèctrica i connexió d’internet.
L’Ajuntament no disposa de gaires locals en 
propietat i ja va haver de cedir un a Correus, al 
carrer Catalunya de la Secuita, per tal de no per-
dre aquest servei. Ara s’ha ofert el local situat 
al carrer Victoria, entrada de l’antic Cafè de la 
Secuita, amb la mateixa voluntat.

Tenim l’esperança que d’aquesta manera es po-
drà recuperar un servei que avui dia és del tot 
necessari pels veïns i veïnes del municipi i espe-
rem que alguna entitat bancària sigui receptiva a 
aquest oferiment. De moment no hem rebut cap 
resposta en ferm.




