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Ens ha deixat en Lluís Miquel Prats,
creador i dissenyador de la revista Quatre

i de la Web municipal

Lluís Miquel Prats tenia 62 anys i va morir el 10 d’octubre, després d’una llarga malaltia.

Era professional del disseny gràfic de llarga trajectòria, Professor a l’Escola IDEP de 
Barcelona, Fundador i Director Creatiu de l’empresa ElfoJobs, Director de projectes 
Elfo grup Signo, especialitzat en desenvolupar projectes museogràfics globals d’àm-
bit cultural i professor associat al Departament d’Estudis de Comunicació de la URV.

Nascut a Barcelona, estava molt arrelat a Tarragona. Era un docent molt implicat en la 
seva tasca amb els estudiants i impartia l’assignatura Disseny gràfic i multimèdia en 
els graus de Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

Creador i dissenyador de la imatge corporativa, la revista Quatre i de la pàgina Web 
de l’Ajuntament de la Secuita.

Dissenyador gràfic, en el millor sentit de la paraula, persona de gust, de maneres 
exquisides, i capaç de trobar la línia, la forma o el color que permeten una nova visió 
de les coses i les fan comprensibles a la primera ullada. Amic dels seus amics i una 
bona persona.

Lluís Miquel, amb aquestes línies volem agrair la teva obra.

CONCEPTE Activitats culturals

PRESSUPOST ELEGIBLE 15.050,00

PRESSUPOST A EXECUTAR 6.218, 25

SUBVENCIÓ ATORGADA 1.867,34

CONCEPTE Gestió. Casals la Secuita,
Vistabella, l’Argilaga i les Gunyoles

PRESSUPOST ELEGIBLE 11.500,00

PRESSUPOST A EXECUTAR 2.409,00

SUBVENCIÓ ATORGADA 2.168,10

CONCEPTE Inversió.
Adquisició mobiliari edifici municipal

PRESSUPOST ELEGIBLE 11.784,58

PRESSUPOST A EXECUTAR 4.983,89

SUBVENCIÓ ATORGADA 4.485,50

CONCEPTE PAM  edifici municipal polivalent

PRESSUPOST ELEGIBLE 892.331,82

SUBVENCIÓ ATORGADA 195.982,00

CONCEPTE
PEXI. Substitució de la canonada 
d’abastament d’aigua del pou de 
Joan Clapera als dipòsits, fase 1

PRESSUPOST ELEGIBLE 15.177,40

SUBVENCIÓ ATORGADA 14.306,00

CONCEPTE Consultoris mèdics

PRESSUPOST ELEGIBLE 6.338,10

SUBVENCIÓ ATORGADA 3.749,40

CONCEPTE Socorrisme piscines

PRESSUPOST ELEGIBLE 9.667,90

SUBVENCIÓ ATORGADA 7.660,00

Subvencions atorgades
Exercici 2017

CONCEPTE Manteniment servei d’aigua

PRESSUPOST ELEGIBLE 5.505,46

SUBVENCIÓ ATORGADA 3.523,58

CONCEPTE Inversions servei d’aigua

PRESSUPOST ELEGIBLE 9.697,80

SUBVENCIÓ ATORGADA 6.808,00

CONCEPTE Peridomèstics

PRESSUPOST ELEGIBLE 1.500,00

SUBVENCIÓ ATORGADA 834,48

CONCEPTE Plagues

PRESSUPOST ELEGIBLE 3.000,00

SUBVENCIÓ ATORGADA 1.668,96
  

CONCEPTE Interessos préstec

PRESSUPOST ELEGIBLE 2.038,32

SUBVENCIÓ ATORGADA 2.038,32
  

CONCEPTE Incendis forestals

PRESSUPOST ELEGIBLE 6.331,95

SUBVENCIÓ ATORGADA 5.283,28
  

CONCEPTE Subvencions excepcionals. Repa-
ració d’un camí vell

PRESSUPOST ELEGIBLE 7.435,85

SUBVENCIÓ ATORGADA 7.064,06
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Editorial
Un trimestre políticament intens a Catalunya

Des que el 9 de juny de 2017 el Govern de Ca-
talunya, juntament amb tots els diputats indepen-
dentistes al Parlament de Catalunya, va anunciar la 
data i pregunta pel referèndum en un acte solemne 
al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, 
han passat moltes coses.

La pregunta seria: “Voleu que Catalunya sigui un 
estat independent en forma de República?” i es re-
dactaria en català, castellà i occità. La data fixada 
pel referèndum es fixà per l’1 d’octubre de 2017.

Aquella mateixa setmana, el diumenge 11 de juny, 
es va celebrar un acte de suport al govern i al seu 
anunci promogut per les organitzacions Assem-
blea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural 
i Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), davant les Quatre Columnes de Puig i Ca-
dafalch al parc de Montjuïc de Barcelona. Durant 
aquest acte es va comptar amb la presència, entre 
altres personalitats que hi donaven suport, de Jo-
sep Guardiola, qui va llegir el manifest oficial de les 
entitats convocants.

El 13 de juny, el Fiscal Superior de Catalunya, de-
pendent del Fiscal General de l’Estat d’Espanya, 
va presentar al Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya una ampliació de la querella existent contra 
Meritxell Borràs i Francesc Esteve per l’acord marc 
per la compra d’urnes, acusant-los de desobe-
diència, prevaricació i malversació de fons públics.

El 4 de juliol es va presentar l’esborrany de la Llei 
del referèndum d’autodeterminació vinculant so-
bre la independència de Catalunya al Parlament 
de Catalunya i posteriorment al Teatre Nacional 
de Catalunya. L’objectiu d’aquesta llei és regular 
la celebració del referèndum d’autodeterminació 
vinculant sobre la independència de Catalunya, 
les seves conseqüències en funció de quin sigui 
el resultat i la creació de la Sindicatura Electoral 
de Catalunya.

Durant el mes de juliol, la Guàrdia Civil, cos policial 
de naturalesa militar i dependent del Govern d’Es-
panya, cità a declarar diferents persones impulso-
res del referèndum. El 26 de juliol s’interrogà Joa-
quim Nin, secretari general de Presidència, i Jordi 
Graells, director general d’Atenció Ciutadana. El 27 
de juliol s’interrogà Jaume Clotet, director de co-
municació del Govern, i també Joan Ignasi Elena, 
coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum. 
El 28 de juliol s’interrogà Anna Molas, directora de 
comunicació del Departament d’Exteriors, Rela-
cions Institucionals i Transparència, i també Ignasi 
Genovès, director general de Difusió. En un primer 
moment, es féu públic que les diligències eren 
obertes pel Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya. Tanmateix, el mateix tribunal va desmentir, 
en un comunicat, aquest fet i assegurà que les di-
ligències no van ser sol·licitades a instància seva.

El 14 d’agost de 2017 un conjunt de ciutadans i 
polítics de l’Aran van fer públic el Manifest de Les, 
en el qual es dóna suport al referèndum sobre la 
independència de Catalunya i al procés indepen-
dentista català.

El 28 d’agost de 2017 la majoria independentista 
del Parlament, formada pels grups parlamentaris 
de JxSí i la CUP-CC, va presentar i registrar al Par-
lament de Catalunya la Llei de transitorietat jurídi-
ca i fundacional de la República. El 31 d’agost el 
Departament d’Exteriors del Govern va enviar una 
comunicació a les cancelleries internacionals amb 
un informe titulat “Catalonia’s Legitimate Right to 
Decide” elaborat per un grup d’experts en dret 
internacional. L’informe avalava la legitimitat del 
referèndum després d’analitzar els antecedents 
històrics, polítics i sociològics, el dret a decidir, la 
legalitat del referèndum i la legitimitat del Govern 
en la crida a les urnes.

El 4 de setembre de 2017 el Premi Nobel de la Pau 
Ahmed Galai llegí el manifest «Deixin votar els ca-
talans» des del Palau de la Generalitat acompanyat 
del president Carles Puigdemont. Galai assegurà 
que “les urnes mai no haurien de ser considerades 
com un problema ni la causa d’un conflicte” i, en 
aquest cas, el referèndum impulsat pel Govern per 

al pròxim 1 d’octubre, “tampoc”. També declarà 
que “les urnes són la solució civilitzada i democrà-
tica dels conflictes i l’1 d’octubre no n’hauria de ser 
una excepció”.

El 6 de setembre, el ple del Parlament de Cata-
lunya va aprovar la Llei del referèndum d’auto-
determinació vinculant sobre la independència 
de Catalunya.

El procés d’aprovació s’inicià quan les diputades 
Marta Rovira, de Junts pel Sí, i Anna Gabriel, de la 
CUP, hi sol·licitaren una alteració de l’ordre del dia 
mitjançant el procediment descrit a l’article 81.3 
del Reglament del Parlament de Catalunya. La 
publicació del projecte de llei al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, però, no va estar exemp-
ta de polèmica.

Xavier Muró, secretari general del Parlament, i An-
toni Bayona, el seu lletrat principal, es negaren a 
publicar i firmar el projecte de llei per considerar-lo 
contrari a resolucions anteriors del Tribunal Cons-
titucional i, per això, il·legal. Prèviament els lletrats 
de la institució havien advertit de la il·legalitat que 
suposaria tramitar aquesta llei.

Aquesta publicació en el BOPC va ser conside-
rada “anòmala” pels grups de l’oposició, però la 
presidenta Carme Forcadell assegurà que la pu-
blicació és un simple “automatisme”, i que havia 
estat “perfectament legal i reglamentària” en base 
a l’article 112 del Reglament.
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El procediment que es va emplear va supo-
sar “botar-se tràmits habituals”, reduint el ple a 
només un dia i a sols dues hores el temps per 
presentar esmenes, evitant el debat a la Cambra i 
fent impossible la impugnació de la llei al Consell 
de Garanties Estatutàries.

La norma va ser aprovada amb l’hemicicle mig 
buit amb 72 vots a favor de Junts pel Sí, la CUP 
i del diputat no adscrit Germà Godó, i onze abs-
tencions del diputats de Catalunya Sí que es Pot, 
que varen decidir abstenir-se per considerar que 
el procediment no comptava amb cap garantia i 
que s’estaven violant els drets dels parlamentaris 
i de tota la ciutadania. Els diputats de Ciutadans, 
PSC i PP havien abandonat l’hemicicle abans de la 
votació per considerar que la llei i la seva aprovació 
eren il·legals. 

Després que el ple del Parlament de Catalunya 
aprovés la Llei del referèndum d’autodeterminació 
vinculant sobre la independència de Catalunya, 
tots els membres del Govern de Catalunya van 
signar el Decret de convocatòria del referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya i el Decret de 
normes complementàries per a la realització del 
referèndum d’autodeterminació de Catalunya.

El cens electoral total era de 5.343.358 persones 
majors de 18 anys. El nombre de col·legis electo-
rals de 2.315 i el nombre de meses de 6.249. Hi 
va haver 7.235 persones de les institucions impli-
cades a controlar la jornada d’un total de més de 
50.000 que es van presentar voluntaris.

El 8 de setembre, 712 alcaldes de Catalunya sig-
nen decrets posant a disposició de la Generalitat 
de Catalunya els espais electorals per la celebració 
del referèndum de l’1 d’octubre.

El 9 de setembre de 2017, per ordre del jutge Juan 
Antonio Ramírez Sunyer, la Guàrdia Civil va entrar a 
la redacció del mitjà de comunicació El Vallenc, de 
Valls, a la recerca de preparatius per al referèndum. 
El seu director fou citat a declarar a la caserna que 
l’Institut armat té a Tarragona. El Ministeri fiscal 
d’Espanya cità a declarar com a investigats 712 
alcaldes dels ajuntaments que col·laboren amb el 
referèndum i demanà a la policia que detingués els 
que no es presentessin a declarar. La Benemèrita 

entrà a l’empresa CDM, que gestionava el domini 
i el tancà. El Govern de Catalunya obrí dues noves 
pàgines oficials del referèndum.

El 14 de setembre, el president de la Comis-
sió Europea, Juncker, digué que respectaria 
el resultat del referèndum si aquest fos legal i 
que “qualsevol acció contra la Constitució d’un 
Estat membre és una acció contra la Unió Eu-
ropea” i suposaria que Catalunya quedaria fora 
de la Unió. Posteriorment, el 15 de setembre, 
la Comissió Europea tuitejà que la validesa del 
referèndum depèn de la decisió del Tribunal 
Constitucional d’Espanya.

El 15 de setembre, la Guàrdia Civil entra a les re-
daccions de diferents mitjans de comunicació ca-
talans i identifica periodistes que hi treballen. Els 
mitjans afectats per aquesta actuació de l’institut 
armat foren: El Punt Avui, Vilaweb, El Nacional, 
Racó Català i Llibertat.

La campanya de propaganda té una durada de 
quinze dies. Comença a les 00.00 hores del dia 
15 de setembre i finalitza a les 24.00 hores del 
29 de setembre. 

El 16 de setembre, més de 700 alcaldes es concen-
tren al Palau de la Generalitat de Catalunya per donar 
suport a la convocatòria del referèndum responent 
a una situació inaudita i excepcional que viu Cata-
lunya: “Estem aquí en una imatge inaudita perquè 
vivim una situació inaudita en democràcia. És una 
vergonya que l’Estat no doni cap resposta política i 
es dediqui a intimidar més de 700 alcaldes d’aquest 
país” (Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona).

El 18 de setembre, el Ple de l’Ajuntament de la Se-
cuita aprova, per unanimitat, posar-se a disposició 
del Govern de Catalunya per la celebració del re-
ferèndum de l’1 d’octubre.

El 20 de setembre del 2017 la Guàrdia Civil va irrom-
pre al Departament d’Economia, Benestar i Afers 
Socials, al Departament de Governació, Exteriors, 
a l’Administració Oberta de Catalunya, a l’ICF i al 
CTTI i va detenir 12 persones. Per aquest motiu, el 
Govern de la Generalitat va anunciar la presentació 
d’una denúncia contra el jutge i la Guàrdia Civil. El 
jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer es va defensar 
assegurant que no era una causa política.

El 23 de setembre es dissol la Sindicatura Elec-
toral com a conseqüència de la dimissió de tots 
els seus membres per evitar unes elevades multes 
imposades pel Tribunal Constitucional, i delega 
la seva funció en els observadors internacionals.  
Aquesta dimissió forçada contradiu l’article 20.1 
de la Llei del Referèndum, que afirma que “els 
membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya 
són inamovibles”. Algunes fonts expressaren que 
amb aquests fets el referèndum tenia una manca 
de garanties legals.

Aquest mateix dia, l’ONG Amnistia Internacional 
demana a les autoritats espanyoles i catalanes que 

es respectin els drets de llibertat d’expressió, reu-
nió i manifestació, per la suspensió o la denega-
ció d’autorització d’actes a favor del referèndum a 
Madrid, Vitòria, Gijón, Saragossa, o Castelldefels. 
A més, mostrà preocupació per l’actitud de les au-
toritats davant aquests fets i per les investigacions 
que ordenà el Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya a mitjans que facin publicitat o convoca-
tòria del referèndum.

El divendres 29 de setembre, pocs minuts després 
de les 19.00 hores, a la Font Màgica de Montjuïc es 
va celebrar l’acte final de la campanya pel ‘sí’. Hi 
participaren l’ANC, Òmnium i els partits partidaris 
de la independència. Es realitzaren diversos con-
certs que en acabar donaren peu als parlaments 
dels representants d’EUiA, Podem, BeC, MES,  
Demòcrates, CUP, ERC, PDeCAT, ACM, AMI, Òm-
nium i l’Assemblea Nacional Catalana; també varen 
parlar el president de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, i el vicepresident, Oriol Junqueras.

També el 29 de setembre la Delegació del Govern 
espanyol a Catalunya va sol·licitar a Aviació Civil 
tancar l’espai aeri de Barcelona per a vols operant 
sota regulacions VFR i aquesta li ho va concedir, 
impedint els vols sota normes de vol visual. Aques-
ta restricció no afectà els vols comercials que ope-
ren a l’Aeroport del Prat (ja que operen sota regula-
cions ILS) ni els serveis d’emergència.

De manera auto organitzada, les AMPA, veïns i els 
anomenats Comitès de Defensa del Referèndum 
(CDR) de cada col·legi van començar a organitzar-hi 
activitats a partir de la fi de la jornada escolar de 
divendres, per tal d’impedir-ne el precinte a mans 
dels Mossos d’Esquadra, que malgrat tot tancaren 
227 col·legis, impedint així el dret a vot de milers 
de ciutadans, seguint les ordres de la Fiscalia i els 
tribunals. A última hora, quan els ciutadans ja ha-
vien organitzat de forma espontània centenars de 
tancades, les entitats i fonts del mateix Govern de 
Catalunya, que inicialment havien cridat a fer cues 
als col·legis des de diumenge al matí, van fer una 
crida perquè la gent ocupés els col·legis electo-
rals durant el cap de setmana; l’objectiu era evitar 
el tancament i precinte dels col·legis tal com havia 
manat la jutgessa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. D’aquesta manera, moltes escoles 
van fer activitats lúdiques durant divendres a la tar-
da i dissabte.

Les entitats van convocar a la ciutadania a defen-
sar els col·legis diumenge, 1 d’octubre, des de les 
cinc del matí.
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Comencem un nou curs
Comencem el curs 2017-18 fent un repàs a totes aquelles activitats que es van fer a l’escola 
durant el tercer trimestre del curs 2016-17 . Veureu que els/les nostres alumnes experimenten, 
investiguen, fan de reporters, juguen, riuen i sobretot aprenen!

Fins aviat!
El 21 de juny va tenir lloc la festa de comiat dels 
alumnes de 6è corresponents a la promoció 
2008-2016.

En aquest cas es va celebrar un sopar al gimnàs 
de l’escola en què els alumnes de 6è i les seves 
famílies en van ser els protagonistes. Tot co-
mençà amb l’arribada dels alumnes a l’escola, 
disposats a preparar i cuinar, juntament amb el 
Víctor, cuiner de l’escola, els plats que després 
degustarien els seus familiars.

Seguidament, es va realitzar l’acte de comiat 
per part de la mestra tutora, Eva Romaguera, 
acompanyada de la resta de mestres que durant 
aquests anys han pres part activa en el procés 
d’aprenentatge d’aquets nens i nenes. 

L’acte va ser molt emotiu. Es va fer entrega de 
l’orla tradicional en finalitzar l’etapa i un llapis de 
memòria carregat de records dels anys viscuts 
a l’escola.

Els membres convidats representants de l’AMPA 
van fer entrega d’un coixí estampat amb una fo-
tografia de tots els nenes i nenes a petició seva.

Des del centre es va aprofitar per acomiadar la 
Teresita Roca i l’Antonio Márquez ja que després 
de molts anys de dedicació i esforç deixen de 
ser membres de l’AMPA. 

Per finalitzar, es va visionar un petit reportatge 
ple de fotografies dels alumnes que reflecteixen 
el seu pas per l’escola.

Un any més l’Escola agraeix l’assistència del Sr. 
Eudald Roca i de la Sra. Loreto Martorell,com 
a Alcalde i regidora d’Ensenyament respectiva-
ment.

També agrair al Sr. Joan Domingo (Càtering Do-
mingo) l’organització i convit d’aquest sopar.

Dinem tots junts!
El dia 2 de juny de 2017, per iniciativa del Cà-
tering Domingo es va organitzar un dinar de 
convivència amb tots els alumnes de l’escola. 
Aquesta vegada el dinar va ser tematitzat com a 
“Feria d’abril” i el menú va ser de tapes. 

Després de dinar vam poder gaudir de l’actua-
ció d’un grup d’animació infantil i vam aprofitar 
per acomiadar el nostre conserge Pere Parera 
amb motiu de la seva jubilació. Els alumnes de 
l’escola van fer-li entrega d’un recull de dibuixos 
i dedicatòries.

Volem agrair l’ajuda de les monitores del menja-
dor i el cuiner de l’escola.

També al Càtering Domingo, ja que totes les 
despeses corren a càrrec seu.

Anem a caminar!
A finals del mes de maig, tots els alumnes de 
l’escola van participar de la tradicional camina-
da de fi de curs. 

Els alumnes de Primària van anar fins als Palla-
resos i els més petits van anar fins a l’estació 
de l’AVE.

Tot i la calor van caminar com uns campions!

Fem lab!
We’ve just started using our science lab mate-
rial. Take a look! Here we are doing an external 
observation of a bee. Not only have we seen the 
main parts of its body but also we have learnt 
some curiosities about this important insect.

Ja hem començat a utilitzar el material de cièn-
cies. Feu un cop d’ull! Aquí estem fent una ob-
servació externa d’una abella. No només hem 
vist les parts principals del seu cos, sinó també 
hem après algunes curiositats sobre aquest in-
secte tan important. 

Leyre Torrente guanyadora
del concurs bíblic bàsic
Leyre Torrente Riera, de l’escola Guillem de Cla-
ramunt, va guanyar un premi del 32è Concurs 
Bíblic de Catalunya, en la modalitat Concurs Bí-
blic Bàsic .

A principis de curs, els alumnes de la Secuita 
van fer un qüestionari i un dibuix relacionat amb 
el tema del concurs “Amb Déu tot és possible” . 
Una vegada acabats  els treballs, van ser enviats 
al Grup Avant de la Federació de Cristians de 
Catalunya . 

A finals de curs l’escola va rebre una carta in-
formant del nom de la guanyadora i del lloc de 
recollida dels premis .

El premi va ser entregat el dia 20 de maig a la 
parròquia de Sant Pere i Sant Pau . Aquest co-
rrespon al 1r Accèssit de la 2a categoria del con-
curs, que pertany a l’Arquebisbat de Tarragona.

Les escultures 
d’argila dels 
alumnes de 5è
Representació dels dibuixos de música inspirats 
en les obres de Beethoven.

Els alumnes de 5è han representat amb escul-
tures d’argila algunes obres de Beethoven. A les 
hores de música van escoltar diferents peces 
del compositor, tot pensant què els hi suggeria 
cadascuna d’elles.

Després, a la seva classe, basant-se en el que 
havien pensat, van començar a construir-les. 
Abans de fer les escultures, però, van mirar ví-
deos sobre tècniques per a modelar l’argila.

Diuen que s’ha de tindre molta paciència per fer 
aquest treball, però s’ho van passar molt bé!

Famílies fent música

Aquest curs hem treballat com a eix transversal 
a l’escola la Música. Per Nadal, vam convidar  
les famílies que tinguessin alguna mena d’ex-
periència musical a compartir-la amb els nens i 
nenes. I així ha estat, han anat venint al llarg del 
curs mares i pares amb propostes musicals dife-
rents: taller de percussió, taller de bateria, taller 
de contrabaix, taller de guitarra elèctrica, taller 
de gravació musical, música de grallers, taller de 
flauta travessera, la batucada de l’Institut dels 
Pallaresos, de la mà del professor Oriol Rodrí-
guez, amb la qual vam poder ballar i tocar batu-
cada per celebrar el Carnaval.  Per altra banda, 
el Jordi Grau, president del Casal Tarragoní, va 
impartir un taller de sardanes als alumnes de 5è,  
els quals per Sant Jordi van fer una exhibició 
davant de la porta de l’escola. Tanmateix, hem 
aprofitat perquè els nens i nenes de l’escola que 
estudien música fora puguin ensenyar als seus 
companys el seu instrument i el que han après. 
Hem tingut la visita sorpresa de la ex-alumna 
Smriti que, juntament amb la seva professora de 
violoncel, ens van fer una meravellosa audició.

Ha estat un curs molt musical que hem gaudit 
moltíssim. Algunes propostes s’han quedat pen-
dent pel curs vinent. Només us podem dir que 
moltíssimes gràcies a tots i totes per fer-ho pos-
sible i que visqui la Música!

Aquets treball ha estat exposat a les IV Jornades 
de referència per a l’èxit escolar 2017 a Tarragona.

Experiments
amb les plantes

Els alumnes de 5è han preparat uns experi-
ments amb les plantes. Els han fet en grups de 
3. A cada grup li han donat un experiment que 
demostra alguna funció o propietat de la planta.

Tenien un full amb tots els materials que necessi-
taven per fer l’experiment i amb les instruccions 
per fer-lo. Seguidament, havien d’apuntar les con-
clusions extretes de l’experiment i havien d’expo-
sar-les davant dels companys tot ensenyant de 
nou l’experiment.

Aquests experiments els van fer per conèixer i 
aprendre més del món de les plantes.
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Quina Metodologia fem servir a
l’Escola Bressol Municipal “Els Guillemets”
La metodologia és el conjunt de procediments 
que té l’escola per afavorir l’aprenentatge i el 
desenvolupament de l’infant.

Per ser efectiva, cal que s’acomodi a la manera 
natural en què l’infant assimila la informació, és 
a dir, l’infant no ha d’adaptar-se a la metodolo-
gia sinó que és aquesta la que s’ha d’ajustar a 
l’infant.

Com aprenen els infants de 0 a 3 anys?

Hi ha tres teories que concreten quins són els pro-
cessos pels quals els infants de 0 a 3 anys assimilen 
informació i creen estructures neuronals que sus-
tenten i emmagatzemen els coneixements. Aques-
tes teories no es desdiuen unes a les altres sinó que 
es complementen, són vigents i els últims avenços 
en neurociències i en neuroeducació estan donant 
la raó a aquestes teories de principis i mitjans del 
segle passat.

Piaget . Teoria del desenvolupament cognitiu . 
Perspectiva constructivista

Piaget classifica el desenvolupament del cervell en 
diferents etapes al llarg de la vida. Els infants de 
l’escola bressol estan a l’etapa sensorial motora i 
els de més edat de l’escola poden estar a l’etapa 
preoperacional. Això vol dir que la informació l’assi-
milen a través dels sentits i de la motricitat. Per això 
tot s’ho emporten a la boca, tot ho toquen, tot ho 
miren i són tan moguts. És la seva manera natural 
d’aprendre.

Vigostky. Teoria de l’aprenentatge social. Zona 
de desenvolupament pròxim (ZDP)

Vigostky ens diu que a nivell cognitiu hi ha una zona 
on es generen els aprenentatges. És aquell espai 
que quedaria entre el que fa l’infant per si sol i el que 
és capaç de fer amb ajuda. A l’escola bressol ens 
trobem que cada alumne té aquesta zona situada 
en una zona diferent que a més a més va canviant 
a mesura que l’infant es va desenvolupant cogniti-
vament. Per això és tan important oferir activitats 
senzilles que l’infant pugui fer gairebé sol i que es 
puguin adaptar a tots els nivells maduratius.

Thordike. Teoria conductivista de l’aprenentatge

Aquest psicòleg i pedagog sosté que l’infant es 
desenvolupa a través d’un mètode basat en l’ex-
perimentació, on l’aprenentatge és el resultat de 
les associacions formades entre els estímuls i les 
respostes que rep l’infant en manipular un objecte o 
davant d’una situació.

En síntesi, el que ens diuen aquests autors és que 
els infants a l’edat de l’escola bressol assimilen la 
informació a través dels sentits i de manera cinè-

tica a través del seu cos; a més a més, també ens 
diuen que les activitats han de ser molt senzilles i 
que els hem de deixar l’espai i el temps necessari 
per manipular.

Per tant, els nostres principis metodològics a l’ho-
ra de fer les activitats a l’aula són els següents:

• Implementació d’activitats sensori/motrius.
• Implementació d’activitats senzilles que gairebé 

les pugui fer l’infant sol (que se situïn a la zona de 
desenvolupament pròxim).

• Deixar el temps i l’espai necessari perquè l’infant 
interactuï amb els objectes, amb el medi i amb 
l’equip docent.

• Respectar els interessos de l’infant
(no interrompre).

• Les activitats són voluntàries, per tant han de 
ser interessants i motivadores.

Activitats que fem

El més important durant les activitats és que l’in-
fant s’ho passin bé i que gaudeixi d’un òptim estat 
emocional. Això és prioritari perquè l’emoció ajudar 
a assimilar la informació. Dit això, hem elegit aques-
tes activitats perquè responen a les necessitats 
educatives sensoriomotores i respecten els nostres 
principis metodològics. Aquestes activitats afavo-
reixen l’aprenentatge, tenint en compte que el ve-
ritable aprenentatge és aquell que provoca canvis 
evolutius.

Safates d’experimentació
S’adapten al moment evolutiu de tots els infants del 
grup (zona de desenvolupament pròxim).

Psicomotricitat lliure
L’infant ha de conèixer els seus propis límits físics, 
les accions que pot fer perquè el seu cos li permet i 
les que no, basant-se en la seva pròpia experiència 
i no en el que li diu l’adult. En aquesta edat l’àrea 
cognitiva i la motriu vam molt lligades i una ajuda a 
desenvolupar l’altra.

Pintura lliure
A mesura que la maduració proximal distal del braç 
i la mà es desenvolupa, l’infant va arrodonint el 
gargot, culminant el seu procés maduratiu amb «el 
picat, les formes rodones i el sol», senyal que el pro-
cés s’ha assolit adequadament. La pràctica lliure 
facilita el control motriu necessari per enfrontar-se 
més endavant a l’aprenentatge de l’escriptura.

Manipulació de materials variats
Fusta, suro, seda, organdí, goma, llegums, plàstic, 
llana...

Activitats lliures amb materials estructurats
Aquests materials són els destinats a un ús con-
cret, com poden ser les nines, les cuines, la fireta, la 
planxa i la taula de planxar. Amb aquests materials 
els infants fan el seu joc simbòlic reproduint esce-
nes de la vida quotidiana dels adults des de la se-
guretat que els ofereix el joc.

Material no estructurat
És tot aquell material que no té una funció defini-
da (troncs, nins, cubilets, anelles, mocadors, arc de 
Sant Martí...). Provoca que l’infant hagi de crear el 
seu propi món. Per aquest motiu desperta la imagi-
nació i la creativitat elevant la ment sensoriomotora 
a uns nivells funcionals superiors.

Espais neutres
De la mateixa manera que el material no estructu-
rat, els espais neutres on l’infant té la possibilitat de 
crear afavoreixen el desenvolupament de la imagi-
nació i la creativitat. L’espai neutre també fa des-
tacar la riquesa dels materials que s’introdueixen a 
l’aula i facilita el fet que l’infant centri l’atenció en la 
seva tasca.

Joc lliure
És tan important com l’activitat proposada per la tu-
tora, perquè durant aquest temps l’infant se centra 
en allò que l’interessa.

Introducció als fonemes de la llengua anglesa, 
mitjançant les cançons.

Audicions musicals
Perquè estimulen el sentin de l’oïda.

Bits d’intel·ligència
Desperten la veu, amplien el vocabulari. Ens ajuda 
en l’observació fonètica.

Contes, danses i cançons
Comporten grans beneficis en totes les àrees de 
desenvolupament.

A grans trets, aquesta és la metodologia que fem 
servir a l’Escola Bressol Municipal “Els Guillemets” 
de la Secuita.
L’Equip docent.

Ballem Sardanes
Els alumnes de 5è van ballar sardanes pel dia 
de Sant Jordi.

Uns dies abans, per poder-ho preparar, va vin-
dre un senyor que es diu Jordi Grau (és el pre-
sident del Casal Tarragoní), i els va ensenyar a 
ballar sardanes. Van aprendre a ballar sardanes 
perquè estaven estudiant la Cobla. El primer dia 
van aprendre a ballar els passos curts. Al cap 
d’una setmana, van tornar a practicar els curts 
i van aprendre els llargs. Alguns nens els hi va 
costar molt, per això va vindre una senyora que 

es deia Maria Rosa, per agafar alguns nens de 
la classe de 5è i ajudar-los en petit grup a ballar, 
mentre els altres practicaven amb el Jordi. Al fi-
nal, tots ja sabien ballar molt bé una sardana! 
Al tercer dia van practicar una mica més i van 
parlar dels instruments d’una cobla. 

El dia de Sant Jordi (a les quatre de la tarda) els 
alumnes de 5è van ballar la sardana i alguns pa-
res i altres alumnes van acabar ballant amb ells. 
Va ser molt divertit!

Ens visiten els alumnes 
de l’institut
Els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Els Pallare-
sos van venir el dia 7 de juny a fer-nos uns tallers 
a l’escola per als alumnes de Cicle Inicial. Primer 
ens van fer una activitat per treballar els sentits 
(vista, gust, olfacte, tacte i oïda) i a continuació 
ens van representar una obra d’ombres xineses  
dins el Projecte Nicaragua. Vam gaudir molt de 
l’experiència.

Moltíssimes gràcies!

El projecte de música de 5è
A l’escola Guillem de Claramunt han treballat 
un projecte transversal sobre la música.

En particular, els alumnes de 5è, en grups de 
cinc i de quatre, han hagut d’inventar-se un 
grup musical. Per a fer això, primer han es-
collit el tipus de música que tocaria aquest 
grup imaginari, i després han decidit el nom 
del grup.

Tot seguit han mirat vídeos de com crear ins-
truments amb material reciclat i han començat 
a construir-los.

A continuació, els alumnes han escollit una 
cançó d’un grup famós del mateix tipus de 
música que havien triat. Seguidament, li han 
canviat la lletra.

També han hagut d’inventar-se una biografia 
imaginària en castellà del grup.

Per treballar les matemàtiques, han resolt uns 
problemes econòmics relacionats amb el seu 
grup de música (la compra d’instruments, la 
gravació d’un disc, la venta d’entrades d’un 
concert...).

Per acabar el projecte, han elaborat unes pre-
sentacions parlant de la història del gènere 
que toca cada grup. Tot plegat ha estat molt 
entretingut!

QR Challenge
Tablets are coming to school. During the last 
weeks ten tablets were borrowed from el De-
partament d’Ensenyament and we were able to 
do our end of course treasure hunt. It was a QR 
code challenge. There were ten codes all around 
the school and the boys and girls of year six had 
to find them, decode the questions and answer 
them in pairs. We had a lot of fun!

Les tauletes digitals arriben a l’escola. Durant 
les darreres setmanes es van agafar en préstec 
deu tauletes del Departament d’Ensenyament 
i vam poder dur a terme la nostra recerca de 
fi de curs, un repte de codis QR. Hi havia deu 
codis per tota l’escola i els nens i nenes de sisè 
havien de trobar-los, descodificar-ne les pre-
guntes i respondre-les en parelles. Ens ho vam 
passar molt bé!

Remullada
El 21 de juny, últim dia del curs, es va organitzar 
una remullada davant del gimnàs per tal d’acomia-
dar les classes d’aquest curs 2016-2017. Alumnes 
i mestres van gaudir d’allò més.
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Els alumnes de 3r vam construir volcans
Al tercer trimestre a l’hora de plàstica els alum-
nes de 3r, en petits grups, vam construir dife-
rents volcans amb ampolles d’aigua petites i 
papers de diari encolats.

A la setmana següent vam realitzar l’experiment 
a l’àrea de medi. En primer lloc, amb l’ajuda d’un 
embut vam posar tres cullerades de bicarbonat 
de sodi dins de l’ampolla. Després vam omplir 
tres quarts de got de vinagre i vam afegir-hi un 
quart de got de sabó de rentar plats. Finalment 
vam afegir-hi vint gotes de colorant vermell a la 
barreja. Amb l’ajuda d’una cullera vam remenar 
aquests ingredients i els vam introduir dins l’am-
polla per veure què passava.

Conclusió: Va sortir lava vermella de dins del 
cràter i va anar baixant per totes les vessants 
del volcà. Va ser increïble!

El nostre Sant Jordi
A l’escola Guillem de Claramunt s’ha celebrat la 
festa de Sant Jordi.

Per Sant Jordi els integrants de l’AMPA de l’es-
cola van posar una paradeta de llibres a l’entra-
da per tal que tots els alumnes, al llarg del dia, 
en poguessin comprar (i també tots aquells que 
s’hi acostessin i ho volguessin).

Els alumnes del menjador van fer unes roses de 
paper perquè així els de l’AMPA les poguessin 
vendre juntament amb unes motxilles de la Tuga 
(la mascota de la biblioteca). Per guarnir-ho tot 
ben maco, es va posar un photocall sobre Sant 
Jordi al costat de la paradeta de llibres.

A les quatre de la tarda, els alumnes de 5è van 
ballar sardanes acompanyats d’altres membres 
de l’escola. 

També, entre tota l’escola es va fer un conte 
col·lectiu que va quedar molt bonic.

Per últim, els alumnes de 5è , com són padrins 
de lectura dels alumnes de 1r, van fer unes tite-
lles de Sant Jordi pels seus fillols. La resta de 
classes també van fer manualitats molt boni-
ques sobre la diada.

Ens ho vam passar molt bé!

La sortida al 
camp i al bosc
Els alumnes de 5è, per estudiar medi, van anar 
al bosc i al camp del costat de l’escola.

A finals del segon trimestre els alumnes de cin-
què van sortir a fer una petita sortida als voltants 
de l’escola a observar la nostra unitat de relleu 
i les seves característiques. També van estudiar 
alguns dels petits insectes de la zona. Abans 
d’anar al camp, però, el mestre Joan els va ad-
vertir que no aixequessin cap pedra perquè hi 
podien haver escorpins i els podien picar i fer 
molt de mal. Però a part d’haver-hi aquest aràc-
nid perillós, també hi ha escarabats, porquets 
de Sant Antoni, marietes, abelles, etc., i és per 
això que valia la pena sortir. Abans d’arribar a 
classe també van fer una fitxa sobre les plantes, 
identificant-ne les seves parts. Va ser una mane-
ra divertida de fer medi!

Ens visiten els
Mossos d’Esquadra
El passat 6 de juny van venir els mossos 
d’esquadra a la nostra escola. Van fer una 
xerrada sobre mobilitat segura als nens i 
nenes de primer i segon . Ens van explicar 
moltes coses interessants . 

Moltes gràcies!

Festa de final de curs
Les extraescolars, un any més, obren la festa!

Seguint el format habitual, els alumnes de les ex-
traescolars que van participar en la festa de final 
de curs trenquen el gel i hi donen el tret de sortida 
a primera hora de la tarda: des de la dansa tra-
dicional índia fins als ritmes de carrer afroameri-
cans, passant per les arts marcials coreanes.

Peus nus, saris de colors i bindis vermells van 
caracteritzar l’exhibició de Bollywood. Mestres 
i alumnes, dalt l’escenari, es mouen amb gràcia 
i sofisticació al ritme tradicional hindú, i deixen 
bocabadats grans i petits. Dels sons energètics 
del bhangra a la música desafiant del hip-hop. 
Coreografies agosarades i descarades, i un re-
pertori de moviments urbans, bruscos i ràpids, 
d’escàndol. Els alumnes ho peten!

Per acabar, l’exhibició de taekwondo, en què 
van participar-hi ex-alumnes de l’escola, im-
pressionà. Amb quimonos blancs i cinturons de 
colors diferents, els practicants van reproduir a 
la perfecció moviments de defensa i atac. Al fi-
nal de la demostració, es van lliurar les medalles 
de fang, fetes per Sefa Torné, amb els caràcters 
Hanja que representen la paraula taekwondo.

El moment més esperat:
les actuacions de les classes 

A les 18:45 h al gimnàs de l’escola els alumnes 
d’educació infantil van realitzar un espectacle 
musical. Aquest any la temàtica girava entorn 
de l’eix transversal d’aquest curs: la música, i en 
concret les músiques del món.

P3 va ballar una música africana, P4 una dan-
sa japonesa i P5 va interpretar un ball maorí. 
Després tots els alumnes d’infantil van cantar la 
cançó africana Maketume.

A continuació, a les 19:45 h, al gimnàs de l’es-
cola, els alumnes d’educació primària també 
van realitzar un espectacle musical entorn l’eix 
transversal de la música i d’acord amb el pro-
jecte musical escollit per cada curs: 1r Música 
de Castells; 2n Rock’n roll; 3r Jazz; 4t Rap; 5è 
Grups musicals i 6è Músiques del món.

I el reconeixement de l’escola a les famílies

Per acabar la directora va reconèixer i valorar 
molt positivament la col·laboració i participació 
durant aquest curs 2016-17 de les famílies en 

el projecte de la música i de transformació del 
pati. Amb motiu d’agraïment se’ls va obsequiar 
posteriorment amb un clauer/carregador amb el 
logo de l’esocla.

El sopar que ens agermana

La festa acabà amb el tradicional sopar que 
organitza l’AMPA, amb el suport de l’escola i 
l’Ajuntament. Enguany teníem un convidat es-
pecial: el nostre estimat Pere, de qui ens hem 
volgut acomiadar amb un sopar de categoria. 
En aquest sentit, cal mencionar, un cop més, la 
bona feina del Càtering Domingo, i, sobretot, del 
Víctor, el nostre cuiner, que ens han tornat a pre-
parar un sopar boníssim. 

Convé agrair, molt especialment, la col·laboració 
dels alumnes més grans de l’escola, de cinquè i 
sisè, que van ajudar-nos a parar taula i a repartir 
beguda i menjar per tothom. Ells han de ser l’es-
tímul perquè les famílies s’impliquin en una festa 
que ha de ser de tots.
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FUTBOL INFANTIL
Ja podeu inscriure els vostres fills a les classes de futbol infantil,
curs Novembre 2017- Juny 2018.

Com a novetats per aquest curs comentar-vos el següent:

• El monitor de futbol serà del Consell Esportiu.
• Es valorarà la possibilitat que els nens/es puguin

participar en alguna competició infantil de les organitzades pel 
Consell Esportiu.

• Les classes seran els divendres de 17:00 a 18:30 a la 
pista poliesportiva.

• El preu mensual és de 10,00€.

• Les baixes es comunicaran a l’oficina de l’Ajuntament 
abans d’acabar el mes en curs i per efectes a la facturació del 
mes següent.

• També oferim la possibilitat d’adquirir una equipació 
per als vostres fills a un preu de 30€ (consta de samarreta, 
pantalons i mitgetes). 

PÀDEL INFANTIL
Ja podeu inscriure els vostres fills a les classes de pàdel infantil, 
curs Novembre 2017- Juny 2018.

Com a novetats per aquest curs heu de tenir en compte el següent:

• El monitor de pàdel serà del Consell Esportiu.
• Es valorarà la possibilitat que els nens/es puguin participar en 

alguna competició infantil de les organitzades pel Consell 
Esportiu.

• Les classes seran els dissabtes al matí en una pista. L’altra 
pista quedarà lliure per reserves.

• Les baixes s’hauran de comunicar a l’oficina de l’Ajuntament 
abans d’acabar el mes en curs i per efectes a la facturació del 
mes següent.

• Dels nivells i l’organització dels grups s’encarregarà directament 
el monitor.

• El preu de cada classe és de 5,00€.

PÀDEL ADULTS
Us podeu inscriure a les classes de pàdel per adults,
curs Novembre 2017- Juliol 2018.
Com a novetats per aquest curs, haureu de tenir en compte el següent:

• El monitor de pàdel serà del Nàstic per a tots els grups.
• Les classes seran els dimarts i divendres en una pista

(18:30, 19:30, i 20:30). L’altra pista quedarà lliure per reserves 
d’altres usuaris.

• S’estudiarà la possibilitat d’ampliar els dies de classe segons 
demanda dels grups i disponibilitat dels monitors.

• Els grups seran com a màxim de 4 persones.
• Les baixes s’hauran de comunicar a l’oficina de l’Ajuntament 

abans d’acabar el mes en curs i per efectes a la facturació del 
mes següent.

• En cas de baixa d’algun alumne es tractarà de cobrir la plaça 
vacant i si no és possible es repartirà el preu de la classe entre els 
altres alumnes del grup.

• Dels nivells i l’organització dels grups s’encarregarà directament 
el monitor.

• El preu de cada classe és de 34,00€, tarifa que es dividirà entre 
els alumnes del grup. Per un grup de 4 persones el preu és de 
8,5€/classe.

Necessitem que els interessats empleneu el full d’inscripció adjunt indicant
la vostra disponibilitat de dies i horaris i ens el feu arribar a l’Ajuntament

(e-mail aj.secuita@altanet.org)

Un cop tinguem la vostra resposta us informarem del dia d’inici de les classes. 
Per qualsevol consulta no dubteu en adreçar-vos a les nostres oficines,

trucar al 977611454 o enviar-nos un correu electrònic a aj.secuita@altanet.org

XXI Jornades esportives de persones amb discapacitat
a La Secuita
La Secuita ha tornat acollir el passat dimecres, 
cinc de juliol, una nova sessió aquàtica, progra-
mada dins de les XXI Jornades Esportives per a 
persones amb discapacitat. 56 han estat els parti-
cipants que han gaudit d’una sessió molt divertida 
i refrescant, amb diferents jocs, activitats aquàti-
ques i musicals. Els centres que hi han participat, 
a banda d’Onada Tarragona i Torredembarra (or-

ganitzadors del programa conjuntament amb el 
Consell Esportiu del Tarragonès), han estat Estela 
de Tarragona, El Ventall del Vendrell, Ginesta de 
Valls, Taller Baix Camp de Reus i els participants 
del Casal AMPA Solc (amb control tècnic a càrrec 
del CET). A més del suport de l’Ajuntament de La 
Secuita, també s’ha comptat amb la col·laboració 
de voluntaris dels JJM Tarragona 2018.

 
Tota aquesta gran resposta participativa,  enco-
ratja encara més els promotors a potenciar i op-
timitzar les Jornades Esportives com a un model 
tangible de cohesió social i d’integració, a partir de 
la pràctica lúdic-esportiva.

Condemna dels
atemptats
terroristes
del 17 d’agost

El municipi de La Secuita organitzà un acte de 
protesta i condemna pels atemptats terroristes 
del passat mes d’agost a Barcelona i a Cambrils.  
Veïns i veïnes es concentraren davant la porta 
de l’ajuntament per llegir un manifest de con-
demna. Després es guardaren tres minuts de 
silenci com mostra de respecte a les víctimes 
innocents del atemptats terroristes i la bandera 
onejà a mitja asta durant els tres dies següents 
al balcó de l’ajuntament.

El ple de l’Ajuntament aprovà per unanimitat de 
tots els grups polítics una moció de rebuig i con-
demna als actes violents i terroristes de qualse-
vol mena. 

Centenari de les antigues
escoles de Vistabella
Era l’any 1917 quan es van inaugurar les antigues 
escoles de Vistabella i de les Gunyoles, a parts 
iguals, 50% de la Mancomunitat de Catalunya i 
50% de l’Ajuntament de la Secuita, presidit per 
l’Alcalde Sr. Antonio Coll Mallafré.

Amb l’objectiu de dotar d’escoles tots els pobles 
del país, doncs era una prioritat el combatre l’anal-
fabetisme i que els alumnes rebessin una formació 
adequada sense haver-se de traslladar caminant 
grans distàncies lluny dels seus pobles, es va fer 
l’encàrrec dels dos edificis a l’arquitecte Josep M. 
Pujol i Barberà, que aleshores era l’arquitecte mu-
nicipal de Tarragona.

Ara l’Associació Cultural i Recreativa de Vistabella 
ho ha volgut recordar amb la celebració del cente-
nari de les antigues escoles, avui dia convertides 
en el Casal Jujol. Per la celebració res millor que 
reunir tots els antics alumnes de Vistabella que ha-
vien anat a l’escola a l’ara Casal. Junts van bufar 
les 100 espelmes del pastís d’aniversari.

L’Associació Cultural i Recreativa de Vistabella, 
prepara més esdeveniments durant l’any del cen-
tenari de les antigues escoles, dels quals ja us 
n’anirem informant en aquesta revista.

Enhorabona pel centenari!
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11 de setembre,
Diada Nacional
de Catalunya
Com cada any, l’11 de setembre, a La Secuita 
es celebrà la Diada Nacional de Catalunya . 
A les 12 del migdia nombrosos veïns es van 
reunir davant de l’ajuntament per assistir a 
la tradicional hissada de bandera al balcó. 
Després tots els concentrats cantaren el 
Cant dels Segadors

A la 1 del mig dia, des de la parada d’autobús 
del carrer Progrés, l’Assemblea Nacional Ca-
talana de La Secuita i Pallaresos, organitzà el 
desplaçament a Barcelona per anar a la con-
centració massiva per la diada. S’organitzaren 
cinc autobusos plens de gom a gom entre els 
municipis de Perafort, Pallaresos i La Secuita . 

Ambient patriòtic i festiu durant tota la jorna-
da, que va aplegar famílies senceres i gent de 
tota edat .

Els portants de l’aigua de Sant Magí 
arriben a l’Argilaga
Com cada any el 18 d’agost, al poble de l’Argi-
laga estava tot preparat per rebre als portants 
de l’aigua de Sant Magí, parada obligatòria en el 
seu recorregut des de les fonts de la Brufaganya 
fins la ciutat de Tarragona.

Però aquest any la jornada va estar enfosquida 
pels atemptats terroristes del dia abans produïts 
a Barcelona i Cambrils. En senyal de condemna, 
dolor i solidaritat amb tots els morts i ferits, perso-
nes innocents, es va decidir suspendre la comitiva.

Malgrat això, el poble de l’Argilaga acollí i donà 
l’esmorzar als portants, però en silenci, sense 
actes de protocol i sense l’alegria que caracte-
ritza la jornada. Els cavalls i els carros tampoc 
varen passejar, ja que els van transportar en ca-
mions fins a Tarragona des de Bràfim.

Desitgem, doncs, que l’any vinent tot torni a 
la seva normalitat i que aquesta festa recuperi 
l’alegria que la caracteritza, sobretot pels més 
petits, que gaudeixen de veure el pas dels ca-
rros en la seva aturada a l’Argilaga i en el seu 
pas per La Secuita. 

Entrega de trofeus
de les lligues de Pàdel 
2017

El 9 de juliol per la tarda, a la terrassa del bar de 
les piscines, va tenir lloc l’entrega de trofeus de 
les lligues de pàdel 2017.

Les tres lligues de pàdel de l’edició 2017 (Masculi-
na, Femenina i Mixta) van comptar amb 110 juga-
dors, un èxit de participació. Tots els participants 
obtingueren un obsequi commemoratiu consistent 
en una medalla de record, així com un premi espe-
cial  a les millors parelles de cada categoria.

Aprofitem per felicitar els organitzadors i parti-
cipants, que hores d’ara ja estan preparant la 
nova edició pel 2018. 

Curs de sardanes
a l’Argilaga
Durant el mes de juliol, l’Associació Cultural de 
l’Argilaga organitzà la IV edició del curs de sar-
danes. Les persones interessades, a partir de 6 
anys, tingueren l’oportunitat d’aprendre o per-
feccionar-se en aquesta dansa tradicional cata-
lana, cada dijous a la tarda al Casal.

En finalitzar el curs els assistents organitzaren 
un sopar de cloenda, i per la festa major de l’Ar-
gilaga van tenir l’oportunitat de fer una ballada a 
la plaça amb la Cobla Cossetània.

Sopar de l’Hospitalitat 
de la Mare de Déu de 
Lourdes a Tarragona

El dissabte 29 de juliol el poble de La Secuita va 
acollir el tradicional sopar de l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes a Tarragona.

Aquest sopar, que tradicionalment l’Hospitalitat 
organitza cada any, aplega les persones que, bé 
per devoció o malaltia, peregrinen al santuari de 
la Mare de Déu de Lourdes a França. Per segona 
vegada el poble de La Secuita els ha acollit, atesa 
la bona representació de persones del poble en 
aquesta peregrinació.

Soparen al poliesportiu de l’escola Guillem de 
Claramunt, on els més joves de l’Hospitalitat, tots 
voluntaris, serviren el sopar als més grans d’edat. 
Cal destacar que els postres, tots boníssims, els 
va elaborar una veïna de La Secuita, la Vicenta 
Sendra, que ens va deixar a tots bocabadats amb 
un assortiment de pastissos.

Esperem que a La Secuita es sentissin com a casa.

Festival
Gastro-Musical
Els dies 21, 22 i 23 de juliol, al Parc Miret de La 
Secuita es va celebrar la primera edició del festival 
Gastro-Musical, amb molt d’èxit de participació. 
Una iniciativa proposada per un grup de voluntaris 
del poble encapçalat per la Judith Sentís, el Josep 
M Solé i l’Aleix Cortès, entre d’altres col·labora-
dors, iniciativa que va comptar amb el suport de 
l’Ajuntament des del primer moment.

Tres dies en què tothom va poder tastar a l’aire 
lliure una gran varietat de menjars diferents, elabo-
rats al moment per les diverses Foodtrucks, que 
es concentraren per l’ocasió, alhora que gaudiren 
de música en directe i un bon grapat d’atraccions 
per la mainada que, enjogassada, es distreia men-
tre els pares participaven de la festa.

El divendres 21 va començar la festa amb l’actua-
ció de Las Víctimas Civiles, a les 20 hores, per con-
tinuar a les 23 hores amb un concert d’Angel Dust. 
El dissabte 22 a les 11 hores, per la mainada ha-
gué un contacontes a càrrec de Donyet; a mig dia, 
vermut amenitzat pel Dj. Dubblo; a les 18 hores, 
Festa del Mojito, i a la nit, plat fort, de la mà de Dj. 
Pallareti, per anar escalfant l’ambient pel concert 
de Cultrum, que aplegà multitud de seguidors. Per 
acabar, un segon concert de Mano’s Rock. Diu-
menge 23, es dedicà als mées petits amb Susana 
Pinceles, Minidisco, jocs tradicionals i globoflèxia.

Molt bon ambient, moltíssima participació i tothom 
content i gaudint de la festa. Es van esgotar totes 
les cadires i taules preparades per l’ocasió, però 
això no va suposar un impediment, tot el contrari, 
va fer que la gent les compartís de bon grat.

Felicitem els organitzadors per una iniciativa dife-
rent, molt ben organitzada i que va fer que tothom 
ho passés d’allò més bé.

Josep Maria Sánchez Maza exposa
al Port de Tarragona
El 7 de setembre l’artista secuitenc Josep Maria 
Sánchez Maza va presentar l’exposició “Santa 
Tecla Aquarel·lada”, al Tinglado 4 del Port de 
Tarragona.

Ofereix una visió lúdica de la festa de Santa Te-
cla en un conjunt d’aquarel·les que capten fan-
tàsticament tot el seguici popular, figura a figura, 
colla a colla, on hom es pot reconèixer formant 
part d’una festa plena de moviment.

Josep Maria Sánchez Maza, nascut a Tarragona, 
molt involucrat en el món de la cultura popular 
tarragonina, va estudiar Belles Arts a la Univer-
sitat de Barcelona. Secuitenc d’adopció, ja fa 
moltíssims anys que està establert a Lla Secuita.

Domina diferents tècniques artístiques, però 
destaca en la perfecció i el detall de l’aquarel·la.

Felicitats per l’èxit de l’exposició.

Finalitza la 13a edició 
d’Anem a Caminar
Cada cop és més nombrosa la participació de 
l’estiu “Anem a Caminar”. Aquesta edició ha es-
tat la tretzena, que durant els mesos de juliol i 
agost, cada dimarts al vespre, ens va descobrint 
el paisatge de les nostres contrades alhora que 
ens permet fer una mica d’exercici saludable.

De l’Argilaga al pantà del Gaià (4-7), de Ferran a 
l’ermita de Sant Antoni (11-7), de l’ermita de la 
Mare de Déu de Montserrat a la torre del Moro 
(18-7), de Perafort als Toms del Xacó (25-7), de 
la Secuita a l’Alzina centenària (1-8), de les Gun-
yoles al Mas de l’Estudiant (8-8), de Vistabella a 
l’estació de l’AVE (22-8) i, per acabar, la tradicio-
nal nocturna de Puigdelfí al Rourell passant per 
la granja dels Frares (29-8).

Agraïm a en Raül, Jordi, Cisco i Joan el fet que 
cada any ens preparin aquests recorreguts que 
cada vegada atrauen més caminants, propis o 
forasters; junts gaudim d’una bona experiència 
cada dimarts per la tarda.



L’ArgilagaLesGunyoles VistabellaLaSecuita
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Diari d’excavació del jaciment de la 
Costa de la Serra. Juny-Juliol 2017
Introducció

Entre el 12 de juny i el 16 de juliol s’han dut a 
terme nous treballs a la Costa de la Serra en-
caminats a obtenir més dades sobre aquesta 
fortificació. Els treballs s’han dut a terme so-
bretot a la part superior de l’assentament, en 
una parada de garrofers, on s’ha rebaixat el 
nivell del sòl amb una màquina excavadora 
fins a detectar els nivells amb estructures. 
Totes les estructures que han aparegut han 
estat excavades manualment amb pics i pa-
les. En la campanya del 2016 ja s’hi havien 
realitzat algunes rasses i s’havia detectat una 
cisterna i alguns murs. També s’han obert 
una sèrie de rasses a la terrassa inferior i a 
la dreta del camí per tal de poder delimitar 
millor el jaciment . En aquest treball no  ens 
interessa especular sobre fets històrics sinó 
aportar les dades sobre el que s’ha viscut 
durant l’excavació. Les dades han estat re-
collides al final de cada dia. Caldrà esperar 
a les memòries d’excavació per tenir-ne un 
coneixement més acurat . 

S’hi ha estat treballant quatre setmanes. Durant la 
primera setmana hi va treballar la màquina exca-
vadora amb la supervisió de dos arqueòlegs i un 
col·laborador, mentre que les altres tres setma-
nes ha vingut un equip format per tres membres 
de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i estu-
diants procedents de Barcelona, Sabadell, Solso-
na, Vilafranca, Valls, València, Tarragona, Vitòria, 
Reus i Roquetes. En la excavació han participat 
la Núria Otero, en Joan Canela, el Jordi López, 
el Marc Ocaña, en Lluís Alonso, la Laia Rosa, en 
Lluís Alonso, l’Iban Berganzo, en Nil Boix, la Gra-
ciella Pereda, l’Oriol Cuscó, en Toni Corrales, en 
Joan Dols, la Judit Raldà, l’Ariadna Bosch i en 
Marc Dalmau. També s’ha rebut la col·laboració i 
les visites de la Carme Belarte, l’Anna Bertral, en 
Pep Zaragoza i en Josep Companys.

Durant els anys 2015 i 2016 es van dur a terme 
a la Costa de la Serra excavacions arqueològi-
ques encaminades a obtenir més dades sobre 
les restes que es conserven en aquest turonet. La 
descoberta va ser possible gràcies a la troballa 
de ceràmica superficial i un carreu a partir d’un 
treball de màster que es va desenvolupar durant 
l’any 2010 i que tenia com a finalitat estudiar el 
poblament antic en aquesta zona. D’aquesta ma-
nera es va poder arribar a un conveni entre l’Ins-
titut Català d’Arqueologia Clàssica i l’Ajuntament 
de la Secuita, per començar-hi a treballar. L’any 
2015 es van començar a destapar tots els nivells 
superficials i es va aconseguir desenterrar una 
estructura feta amb grans carreus i que es va in-
terpretar com una torre de finals de la 

República romana i possiblement vinculada amb 
les guerres sertorianes. L’any 2016 van seguir 
els treballs en el mateix sector, es va delimitar la 
possible façana i es va localitzar el que sembla 
el tancament de la fortalesa per la vessant meri-
dional. La dinàmica ha estat molt similar a la dels 
altres anys: excavació al matí fins al migdia, dinar, 
neteja de ceràmica i continuació dels treballs al 
jaciment per la tarda. A les hores de més calor 
s’ha estat netejant ceràmica a l’escola Guillem 
de Claramunt de la Secuita o a la casa rural Cal 
Conrad de Nulles.

Hem de tenir present que des de que el possible 
fortí estava en funcionament fins a l’actualitat han 
transcorregut més de 2000 anys. És molt compli-
cat que les restes originals hagin arribat intactes 
fins als nostres dies. Es creu que l’assentament va 
ser desmantellat pel bàndol sertorià o pel bàndol 
pompeià ja que no hi ha evidències de destrucció 
i les restes conservades remeten a un abandona-
ment pacífic del lloc. Des de llavors, el lloc ha vist 
els canvis derivats de l’Alt Imperi, el Baix Imperi, 
l’Edat Mitjana, l’Edat Moderna i l’Època Contem-
porània. Tampoc hi ha evidències que el lloc fos 
utilitzat com a fortalesa durant l’ocupació musul-
mana, durant les guerres medievals, la Guerra del 
Francès o les guerres carlines. Es te la notícia de la 
presència d’una bola de canó francesa en aquest 
sector però no se sap si acaba de ser verídica. 
Segurament que l’activitat que més va afectar el 
jaciment va ser la desplegada per l’ésser humà. 
No només en l’aspecte negatiu sinó també en el 
positiu. Una sèrie de grans pedres de la muralla, 
arrancades del sòl i dipositades als límits entre les 
parcel·les, són una mostra d’aquesta activitat. La 
força animal en un primer moment i després l’acti-
vitat desplegada per maquinaria agrícola pesada, 

devien afectar el jaciment. A més a més de l’acti-
vitat humana, hem de tenir present l’activitat dels 
agents atmosfèrics en l’alteració i transformació 
del lloc. 

Primera setmana .
Rebaix del sòl i obertura de rasses (Del 
19 al 25 de juny)

Durant aquesta setmana s’han dut a terme tre-
balls amb una màquina excavadora encaminats 
a rebaixar tots els nivells superficials de la pa-
rada superior on hi ha plantats garrofers, fins a 
detectar els nivells on començaven a aparèixer 
estructures. La estratigrafia del sòl no és molt 
complicada i s’estructura a partir d’un nivell su-
perficial, uns nivells amb una terra més foca i el 
nivell geològic format per còdols i sòls de color 
blanc. Durant aquests treballs s’ha pogut anar 
localitzant ceràmica (àmfora itàlica, ceràmica 
campaniana, ceràmica ibèrica i ceràmica co-
muna romana) i molts pocs elements metàl·lics 
(escòries de plom, una grapa de plom per repa-
rar els vasos de ceràmica trencats, una moneda 
que sembla un quadrant procedent de Roma i 
una fíbula de bronze). Tampoc s’han localitzat 
moltes estructures arqueològiques. Hem pogut 
detectar la cisterna que va aparèixer l’any 2016, 
alguns murs que semblen la continuació de la 
muralla meridional i una estructura amb murs 
amb algun fragment d’opus signinum (estructura 
1). També s’han realitzat una sèrie de rasses a la 
dreta del camí i han aparegut alguns carreus tre-
ballats, que caldrà netejar per veure si marquen 
una continuació dels murs descoberts al 2015 i 
al 2016. Des del punt de vista climàtic, aquesta 
setmana ha estat caracteritzada per una forta 
onada de calor.

Segona setmana . Excavació
(Del 26 de juny al 2 de juliol de 2017)

Primer dia d’excavació. 26 de juny de 2017

Avui s’ha començat a excavar amb un equip 
d’onze persones. Hem centrat els nostres es-
forços a la parada de garrofers on sortia la cis-
terna i el que sembla el mur de tancament de la 
muralla meridional. L’excavació d’aquest sector 
ha descobert una cisterna de 2,20 metres per 
1,50 metres realitzada amb quatre murs de pe-
dres irregulars i de grandària mitjana. En un dels 
murs ha aparegut una pedra fent angle amb un 
canal incís, que sembla un element reaprofitat. 
El revestiment de la cisterna està fet per una 
capa d’opus signinum de color cendrós d’uns 
cinc cm més una capa amb fragments ceràmics 
d’uns 2 mm. Els angles de l’interior de la cister-
na estan arrodonits per facilitar la neteja. A l’in-
terior apareixen alguns fragments de ceràmica 
i còdols petits procedents del geològic). Caldrà 
consolidar el revestiment a mesura que es vagi 
excavant. El segon sector és un tram de 9 a 10 
metres que sembla la continuació de la muralla 
meridional, però fet en pedres mitjanes en lloc 
dels grans blocs de la muralla. També s’ha co-
mençat a netejar la rassa a l’oest de la muralla 
meridional. Han aparegut dos carreus molt ben 
treballats i amb un començament d’encoixinat 
de 60 x 22 x 30 cm. També s’hi ha detectat frag-
ments d’opus signinum amb la cara pintada de 
vermell pompeià, a l’igual que a l’exterior de la 
torre descoberta al 2015. 

Segon dia d’excavació. 27 de juny de 2017

Aquest segon dia ha estat marcat pel sol enca-
potat i les temperatures no han estat molt altes. 
A mitja tarda s’ha tingut que recollir a causa dels 
núvols i les pluges intermitents. Avui s’ha des-
cobert el que sembla una espècie d’embut o 
recollidor des d’on es podia haver enviat l’aigua 
cap a l’interior de l’edifici. Hem de suposar que 
d’aquí era conduïda capa a l’interior de la cis-
terna a través d’un canal excavat a terra. També 
s’ha descobert un altre canal excavat al terra i 
cobert amb quatre lloses de pedra encara situa-
des in situ (canal 1). Encara no se sap si el canal 
enviava l’aigua cap a una altra cisterna o servia 
per drenar l’aigua de la pluja cap a l’exterior. A 
la rassa situada a l’oest de la muralla meridional 
s’ha localitzat un mur (mur 1) que sembla coinci-
dir amb la prolongació del mur anterior de la to-
rre 1 descobert al 2015. Està fet amb pedres de 
petites dimensions. Entre la muralla meridional 
i el mur de 10 metres no existeixen estructures 
però sembla que entre els dos elements hi ha 
una continuïtat. El buit es pot deure a un espoli 
o a una destrucció. 

Tercer dia d’excavació. 28 de juny de 2017

Avui el dia ha estat molt ventós i s’ha caracte-
ritzat per pluges discontinues que han finalitzat 
en turmenta per la tarda, tenint que abandonar 

les activitats d’excavació. S’ha començat a ex-
cavar un dels canals i s’ha identificat el canal 
que anava de l’embut de recollida d’aigua cap 
a la cisterna. També s’ha trobat la continuació 
del canal 1 a l’altre costat del garrofer. A la zona 
de la rassa s’ha localitat un mur paral·lel al mur 
2 fet de pedres grans (mur 3) i un mur paral·lel 
a la muralla meridional també fet de pedres de 
grans dimensions. Els angles d’aquest recinte 
han desaparegut a causa d’un possible des-
mantellament, la seva destrucció o potser eren 
accessos. Aquests murs i la muralla meridional 
semblen delimitar una segona torre.

Quart dia d’excavació. 29 de juny de 2017

Al llarg del dia d’avui s’ha localitzat un pondus 
o peça de teler molt a prop de la cisterna. Avui 
s’ha treballat amb un total de deu persones. El 
resultat de l’excavació a la zona de la rassa ha 
estat una estructura en forma de torre fet en la 
seva major part per carreus i pedres de grans 
dimensions, no simètrica a la torre 1 apareguda 
al 2015. Malgrat ser interpretada com una torre, 
no configura una posició axial o simètrica amb 
la torre 1. El mur fet de pedres de petites dimen-
sions (mur 1) sembla delimitar un espai interior 
enlloc de representar un mur exterior. Això ens 
fa pensar amb una estructura defensiva més 
complexa que una torre quadrangular. A més a 
més el mur 3 està fet amb pedres molt grans, fet 
que sembla indicar que estaria defensant un es-
pai exterior i no interior. A la part superficial de la 
cisterna han aparegut alguns fragments de cerà-
mica moderna vidriada i restes d’algun material 
constructiu modern. Si a l’interior de la cisterna 
no apareixen materials moderns podrem asse-
gurar que l’estructura ja va ser reomplerta en 

època antiga. Aquests fragments de ceràmica 
vidriada també s’han localitzat a la superfície del 
canal 1. Si aquesta construcció fos simètrica i 
disposés d’una línea separadora axial, la façana 
estaria mirant directament cap als actuals poble 
de l’Argilaga i el Catllar. Hi hauria un angle de 
separació de 30 graus respecte a la línea ima-
ginaria que dibuixaria si estigués mirant cap a 
Tarragona. 

Cinquè dia d’excavació. 30 de juny de 2017

Avui s’ha rebut la visita de l’investigadora de 
l’ICAC, la Carme Belarte, i del aficionat a la his-
tòria, en Josep Companys. S’ha localitzat mig 
as i alguns claus de ferro que semblen moderns. 
S’ha excavat el suposat tram de canal que por-
tava l’aigua de l’embut de captació a la cisterna 
i ha resultat ser el fons d’una rassa que es va 
realitzar l’any 2016 amb la màquina excavadora. 
També s’ha excavat el canal 1 cobert parcial-
ment i amb quatre lloses encara in situ. Es creu 
que podria estar conduint aigua cap a l’altre 
costat del camí on hi ha la parada d’ametllers i 
on al 2016 ja es van realitzar algunes rasses amb 
resultats negatius. També es podria interpretar 
com un canal de drenatge. L’altre costat del ca-
nal passa per sota d’un garrofer i sembla con-
tinuar un parell de metres en direcció contrària 
potser cap a una segona cisterna. Aquest canal 
presenta una secció rectangular i està excavat al 
geològic. També ha aparegut un arrebossat de 
cisterna a l’estructura que ja vam detectar du-
rant la primera setmana. Caldrà netejar el sector 
i excavar per saber si es tracta d’un segon dipò-
sit d’aigua.
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Tercera setmana . Excavació
(Del 3 de juny al 9 de juliol de 2017)

Sisè dia d’excavació. 3 de juliol de 2017

Durant aquest sisè dia s’ha acabat d’excavar i 
netejar la estructura que es va definir com a torre 
2. No sembla estar amb línea amb la torre exca-
vada al 2015 i al 2016. Potser aqueta estructura 
era quadrangular i el mur 1 compartimentava en 
lloc de defensar. La resta dels murs de la torre 
devien ser exteriors o devien quedar al desco-
bert, devien tenir una funció defensiva o visual 
per intimidar. No sabem si aquesta estructura 
funcionava de forma aïllada o ho feia amb els 
elements de la terrassa superior i els elements 
de la torre 1. Caldria excavar l’interior, l’exterior 
i delimitar més detalladament tota l’estructura. 
L’estructura identificada durant la primera set-
mana i interpretada com un dipòsit d’aigua ha 
resultat ser una cisterna (cisterna 2). A diferència 
de la cisterna 1 aquesta sembla una cisterna do-
ble separada per un envà o paret. La segona part 
de la cisterna segurament no es podrà excavar 
ja que està situada a sota d’un garrofer. Potser 
els dos dipòsits estaven connectats per sota i es 
podien omplir simultàniament o individualment 
en funció de si es tapava aquesta connexió. Les 
cisternes son interessants d’excavar ja que po-
den contenir deixalles en ser utilitzades com a 
abocadors quan van deixar de ser funcionals. 

Setè dia d’excavació. 4 de juliol de 2017

Avui han vingut la Carme Belarte i l’Anna Ber-
tran, investigadora i restauradora de l’ICAC, per 
tal d’anar consolidant l’arrebossat de la cisterna 
1 a mesura que es vagi excavant. També s’ha 
començat a netejar i delimitar l’interior de la cis-
terna 2. A més a més s’ha començat a netejar i 
delimitar el canal 1 en la seva prolongació per 
sota del garrofer. Apareix molt ben definida la 
separació entre l’estrat geològic fet de còdols 
i l’estrat de terra més fosca que el cobria. En 
el sector on va aparèixer una fíbula de bronze 
durant la primera setmana i on es va obrir una 
petit forat durant l’any 2016, es conserva un es-
trat compacte i d’important potència, que conté 
gran quantitat de ceràmica i artefactes. A l’en-
trada de la parada de garrofers, a mà esquerra, 
s’ha identificat un fragment del que sembla un 
enllosat fet de pedres calcàries planes, que sem-
bla arrancat del seu lloc original, i llançat allí. En 
el límit de tramuntana del jaciment, molt a prop 
de la terrera, s’ha continuat netejant i delimitant 
l’espai. Han aparegut una sèrie de pedres i en-
derrocs sense cap coherència ni ordre. La zona 
de la torre 2 s’ha deixat tancada i segurament 
ja no es tornarà a tocar. El revestiment de les 
parets ha estat consolidat amb una mescla de 
calç, arena i aigua. L’interior de la cisterna 1 està 
plena de pedres de mitjanes dimensions i l’arre-
bossat de les parets que ha caigut a l’interior. 
Les arrels de les plantes s’han introduït entre les 
dos capes de morter de calç i han anat bufant 
l’arrebossat. L’estructura de la cisterna 2 no és 

del tot rectangular i presenta una forma com de 
rombe, potser a causa del moviment del terreny 
que ha anat deformant l’estructura. 

Vuitè dia d’excavació. 5 de juliol de 2017

Avui s’ha rebut la visita d’un grup de persones 
joves de l’Argilaga que han muntat unes activi-
tats amb bicicleta per l’entorn, i que ja ens van 
visitar l’any 2015 i el 2016. Amb el detector de 
metalls s’ha localitzat una anella de ferro d’uns 
7 cm. També s’ha començat a excavar sota un 
dels garrofers amb la intenció de poder enllaçar 
els dos trams del canal 1 localitzat. La cister-
na 1 ha deixat al descobert un cub recobert de 
morter de calç en un dels angles i que podria 
correspondre a una escala per baixar a l’interior 
del dipòsit. En aquest cas, l’escala podia faci-
litar l’accés a l’interior de la cisterna per nete-
jar-la. També ens ha visitat una persona amiga 
arqueòleg del Dr. Jordi López acompanyada del 
seu fill.

Novè dia d’excavació. 6 de juliol de 2017

Durant el dia d’avui s’ha rebut la visita de Josep 
Companys i la seva filla. S’ha localitzat amb el 
detector de metalls el que sembla un botó de 
bronze i alguns claus de ferro. Tots aquests 
elements metàl·lics estan apareixent en l’estrat 
compacte de color fosc que sembra cobrir l’es-
trat de còdols. A la cisterna 1 s’ha arribat a una 
segona escala. S’ha especulat que en funció de 
l’amplada de la cisterna, el dipòsit podia tenir 6 
escales. A la cisterna 2 ha aparegut una primera 
escala recoberta amb morter de calç. Aquesta 
escala també és diferent a les escales de la cis-
terna 1. No te forma de cub sinó que és triangu-
lar i adossada a un dels angles de la cisterna. A 
l’entrada de la parada de garrofers, a mà dreta, 

s’ha localitzat un forat d’uns 80 cm de diàme-
tre que s’ha interpretat com el forat d’un arbre. 
També s’han localitzat alguns retalls en el geolò-
gic fet de còdols de difícil interpretació. Per la 
tarda s’ha acabat d’excavar la cisterna 1 i s’ha 
arribat al fons del dipòsit. Els angles inferiors es-
tan rematats amb mitges canyes per facilitar-ne 
la neteja. Primer es devia fer un forat rectan-
gular al terra, es devien aixecar les parets i els 
alçats de pedra, es van construir les escales i es 
devia arrebossar l’interior. La cisterna 3 també 
s’ha excavat fins al fons. Primer es pensava que 
s’havia localitzat un fragment de dolium, però al 
delimitar millor aquest element, s’ha vist que es 
tractava de la base de la cisterna una mica en-
fonsada i globular

Desè dia d’excavació. 7 de juliol de 2017

Avui s’ha rebut la visita de l’amic Pep Zaragoza 
del Catllar. S’ha començat a excavar l’estrat te-
rròs i compacte de color fosc que sembla cobrir 
el  geològic i on finalitza el canal 1. Ha aparegut 
una gran quantitat de material ceràmic. S’han 
omplert dues bosses plenes de trossos de cerà-
mica. Entre els elements que s’han pogut anar 
identificant destaca la ceràmica (parets fines, 
campaniana, àmfora itàlica, ceràmica comuna 
romana, ceràmica de cuina, dolia, àmfora pú-
nica, ceràmica ibèrica i tubulí), alguns elements 
metàl·lics (una xapeta de bronze, alguns claus 
de ferro, llàgrimes de plom) i ossos de fauna (en-
tre els que destaquen dos dents que semblen 
de cavall). En aquest mateix sector han aparegut 
dos carreus que poden estar alineats i que ens 
fan pensar amb una tercera cisterna a on acaba-
va el canal 1. Aquesta estructura es troba a sota 
d’un garrofer. La setmana vinent la netejarem i 
la delimitarem per poder saber de que es tracta. 
També s’ha acabat d’excavar pràcticament tota 
la cisterna 1 i la cisterna 3. És continuarà con-
solidant i restaurant els arrebossats d’aquestes 
estructures. L’àrea situada a l’entrada, a mà es-
querra, ha donat com a resultat una pendent na-
tural del geològic cap a la terrassa inferior. Avui 
han marxat l’Iban de Vitòria i el Lluís de Sabadell 
i la setmana vinent venen la Judit de Roquetes i 
la Graciela de Reus.

Quarta setmana d’excavació (del 10 al 16 de 
juliol de 2017)

Onzè dia d’excavació. 10 de juliol de 2017

S’ha començat la setmana consolidant les cis-
ternes. Ha vingut l’Anna Bertran per ficar una 
mescla de calç, arena i aigua a la cisterna 1 en 
aquells punts on el revestiment interior de la cis-
terna estava més dèbil. A la cisterna 2 s’havia 
deixat una capa de quatre dits de terra per evitar 
que es desprengués l’arrebossat. A la zona del 
canal 1 s’ha localitzat un botó de bronze, com 
la que havia aparegut el dia 6 de juliol, el frag-
ment d’una anella de bronze i algunes llàgrimes 
de plom. El botó es creu que també podria ser 
un ornament d’una peça de cuir o un altra tipus 

d’ornamentació. També ha aparegut una grapa 
de plom lligada a un fragment de ceràmica. En la 
zona on apareix l’estrat fosc i compacte s’ha lo-
calitzat una gran quantitat de ceràmica de tipus 
campaniana, ceràmica de cuina, àmfora itàlica, 
àmfora púnica, ceràmica comuna romana, pa-
rets fines i trossos de dolia. També ha aparegut 
el fragment de la part superior d’un molí rotatiu 
i alguns tovots. Per la tarda s’han anat traient 
els quatre dits de terra de la cisterna 2 i s’ha 
anat posant la mescla de calç i arena on havien 
imperfeccions, escletxes o rebufats. En una an-
gle de la cisterna 2 s’ha descobert un pivot molt 
complet d’àmfora itàlica, que segons la meva 
opinió podia haver servit per treure aigua. Tam-
bé ha emergit una tapa de ceràmica que podria 
correspondre a un dolium. S’ha seguit interve-
nint sota el garrofer per intentar enllaçar els dos 
trams de canals descobert i que devien passar 
per sota. S’ha començat a netejar i delimitar la 
zona on havien aparegut dos carreus que sem-
blava que estiguessin alineats. No ha vingut 
a excavar l’Ariadna de Tarragona ja que es va 
torçar el canell.

Dotzè dia d’excavació. 11 de juliol de 2017

Avui s’ha acabat d’excavar l’interior de la cis-
terna 2 i també s’ha arribat al final del canal 1. 
Paral·lelament s’ha començat a netejar l’estrat 
interior del que sembla la torre meridional. S’ha 
avançat força en el sector on apareixien els dos 
carreus. L’arqueologia no avança molt ràpida-
ment i això ho podem veure en aquest diari. Tota 

la feina es fa a mà, amb pics i pales, i es te que 
documentar i prendre cura de totes les coses 
que es van veient i trobant. Potser un diari  pot 
semblar avorrit, però es un testimoni escrit de 
com avança l’excavació. Es va a poc a poc i es 
va aprofundint en aquells sectors on es tenen de 
que poden aparèixer estructures importants per 
conèixer millor com era aquest lloc. Després de 
dinar s’ha anat a rentar ceràmica a Cal Conrad 
a Nulles. Al final del dia ha vingut a visitar-nos 
l’alcalde de Nulles en Xavier Domingo.

Tretzè dia d’excavació. 12 de juliol de 2017

Avui s’ha rebut la visita del responsable de se-
guretat de l’ICAC per veure si es complien les 
normes de seguretat que demanen en una ex-
cavació d’aquest tipus. Aquestes visites són im-
portants per garantir la seguretat de les perso-
nes participants. També han vingut l’alcalde de la 
Secuita, l’Eudald Roca, i el regidor de Vistabella, 
el Jordi Tasias, per veure els resultats d’aquesta 
campanya. Finalment els dos carreus alineats 
no han resultat ser una tercera cisterna sinó un 
mur. Queden dos dies per finalitzar l’excavació 
portem aquí des del 19 de juny, abans de Sant 
Joan. Com deien en època romana “alea jacta 
est”, es a dir, la sort ja ha estat tirada. En aquest 
cas, la zona que s’havia decidit excavar aquest 
any ja està pràcticament excavada. El dau ja ha 
rodat sobre la taula i ha deixat al descobert la 
seva cara.

Catorzè dia d’excavació. 13 de juliol de 2017

Durant el dia d’avui ens ha visitat la direcció 
territorial dels serveis de cultura de la Genera-
litat de Catalunya, Maria Adsarias. Com que el 
jaciment ocupa la propietat de tres persones 
diferents, això dificultarà la seva conservació i 
manteniment. S’ha arribat a la conclusió que si 
el jaciment no es tapa es podria deteriorar. En 
aquest cas, no té molta importància que l’Ajun-
tament el declari com un BCIL, si no s’ha de 
responsabilitzar de la seva conservació.És po-
dria ficar grava o geotèxtil. El problema és que 
l’esponjament de la terra després de l’excavació 

pot afectar les estructures en dur-s’hi a terme 
posteriorment els treballs agrícoles. També s’ha 
parlat de consolidar aquells murs que quedin al 
descobert. Segons Maria Adsarias, no té molt 
sentit de declarar-lo BCIL si no hi ha un compro-
mís entre les persones propietaries administra-
cions per conservar-lo. També es podrien ficar 
fites en superfície i deixar certes zones ermes. 
Avui també s’ha treballat en la neteja de l’estrat 
superficial per arribar al nivell geològic fet de cò-
dols.

Quinzè dia d’excavació. 14 de juliol de 2017

Totes les coses arriben al seu final. S’ha pogut 
anar escrivint el diari d’excavació cada dia i 
anant plasmant les coses que s’anaven veient 
i entenent. Durant el dia d’avui s’ha procedit a 
netejar l’excavació per deixar-la a punt pel to-
pògraf que vingui de l’ICAC per documentar les 
diferents estructures. Avui s’ha fet el dinar de 
tancament de l’excavació. La conservació, pre-
servació i manteniment d’aquest jaciment no és 
només una cosa de l’alcaldia, les persones pro-
pietaries i l’administració. És cosa de tothom. Si 
no s’assumeix que és un assentament del terri-
tori, si no s’estima, si no s’hi veu el passat com a 
poble i s’hi crea interès, la feina de l’Arqueologia 
no haurà servit per res. S’ha de crear conscien-
cia, difondre i fer arribar a la gent el que s’ha 
estat fent en aquest lloc durant quatre setma-
nes aquest any. És decebedor que les persones 
dels pobles no s’hagin mogut per venir a veure 
les cisternes i els murs descoberts. La setmana 
vinent es tornarà tapar, es sepultarà el que tant  
ha costat descobrir. Si no es fa un bon mante-
niment, les generacions futures més sabies, no 
tindran elements tangibles amb els que crear 
coneixement. Un diari d’aquest tipus serveix per 
explicar que s’ha fet aquí, que s’ha descobert 
i pot servir de testimoni pels que vindran des-
prés de nosaltres. L’excavació ha estat possible 
gràcies a l’esforç del voluntariat i les persones 
estudiants. Sense aquestes persones això no 
hagués estat possible. 

Text i fotografies: Marc Dalmau



Albert Jané i Riera
Va néixer a Barcelona el 1930 . Poeta, gramàtic i traduc-
tor, ha centrat la seva activitat professional en l’estudi 
i ensenyament de la llengua i en la literatura infantil i 
juvenil .

L’any 1963 entra a formar part de Cavall Fort i entre el 
1979 i 1997 n´és el seu director .

El 1990 li va ser concedida la Creu de sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya i el 1997 el Premi Nacional de 
Periodisme Escrit. És membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans i soci d’honor de l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana .

A vegades llegint el diari, escoltant o veient la televisió amb 
tertulians em pregunto si és veritat el que llegeixo o escolto, 
són ells o sóc jo qui viu en una realitat paral·lela? No ho sé, 
i d’on ha sortit això del món paral·lel ? L’Albert Jané ens ho 
explica en el seu conte:

La creació del món paral·lel

No és veritat que en Barbufel ( o Barrufel) fos més dimoni 
que no pas àngel, ni tan sols, com deia algú, que fos mi-
tja figa mig raïm: era un àngel pels quatre costats, sense 
cap empelt diabòlic, de la bona nissaga dels Miquel i els 
Gabriel, passa que se n’havia distanciat una mica perquè 
la veritat és que aquests dos, precisament, eren una mica 
cregudets, i Barbufel s’estimava anar més per les seves. 
Sembla que volia dedicar els seus lleures al noble exercici 
de la poesia lírica, i que va arribar escriure unes composi-
cions en què, com se sol dir, hi cantaven els àngels, però 
malauradament no han arribat fins a nosaltres.
Un bon dia, Barbufel, que havia escrit una balada de la qual 
se sentia particularment satisfet, la va anar a llegir a Nostre 
Senyor. Però era precisament quan Nostre Senyor estava 
d’allò més ocupat amb la creació del món i li va dir que 
s’esperés. Barbufel no tenia pressa: sempre tenia tota la 
feina feta, i a més, era tranquil de mena. I es va quedar allí 
esperant que Nostre Senyor acabés la feina i pogués estar 
per ell. I sembla que va ser més aviat Nostre Senyor qui es 
va posar una mica nerviós, de veure’l allí esperant.

- Un moment, un moment, que de seguida estaré per tu- li 
anava dient.

I fins i tot hi ha qui assegura, però és una afirmació no de-
mostrada, a favor de la qual no es pot adduir cap prova, 
que algunes de les nombroses imperfeccions de la Creació 
tenen l’origen en aquest nerviosisme del Creador.

L’Àngel Barbufel, mentre esperava que Nostre Senyor aca-
bés, es va entretenir mirant com ho feia, per crear el món. 
De fet, s’hi va fixar molt, sense que se li passés cap detall 
per malla. S’hi va fixar tant, que més endavant no va resistir 
la temptació d’imitar-lo: ell també es veia en cor de crear 
un món i, efectivament, el va crear. I no es pot negar que 
se’n va sortir prou bé. És clar que el món creat per l’àngel 
Barbufel no té paritat ni punt de comparació amb el món, 
tan extraordinari, creat per Déu Nostre Senyor, però Déu 
n’hi do, no es pot dir que estigui malament: és un món pe-
tit, totalment secundari, però fet amb una traça més que 
notable.

Quan els arcàngels Gabriel i Miquel ho van saber, que el seu 
company també havia creat un món, els va faltar temps per 

anar-ho a dir a Nostre Senyor. Sembla que li van denunciar 
els fets amb molts d’escarafalls, cosa que potser va originar 
una reacció diferent de la que pretenien.

- Sou com les criatures- els va dir Nostre Senyor, fent servir 
un plural sorprenent, que els implicava també a ells dos que 
no se saben estar de fer allò que veuen fer als grans.
I hi va afegir tot seguit, sense donar-hi gaire importància, 
que el que ja era fet no es podia tornar endarrere, però que 
el món creat per Barbufel havia de ser sempre un món pa-
ral·lel, situat – confinat – en una altra dimensió, i que no se’n 
parlés més.

L’Arcàngel Miquel – s’ha de dir tot – era una mica biliós, te-
nia les seves coses. I va sortir d’aquella entrevista més aviat 
cremat. Algú o altre havia de quedar emmascarat! Efecti-
vament, no va trigar gaire en veure un pobre dimoniet que 
contemplava, amb molta fruïció, una posta de sol encesa, i 
que estava tan embaladit que ni es va adonar que s’acos-
tava el gran arcàngel traient foc pels queixals. Aquest, per 
esbravar-se, li va clavar una puntada de peu al cul que el va 
fer sortir volant, i li va fer passar un grapat d’anys sense po-
der seure. Pobret! L’arcàngel, després, es veu que n’estava 
una mica penedit i tot, del seu acte de violència, perquè 
al capdavall, aquell dimoniet, per molt dimoni que fos, no 
tenia cap culpa.

L’arcàngel Gabriel, en canvi, s’ho va prendre d’una altra 
manera. Diuen que era molt enamoradís i aquell vespre te-
nia un soparet – no és gaire clar si amb una arcàngela o una 
fornera rossa i galtaplena que es deia Àngela – molt prome-
tedor. I quan va sortir de l’entrevista se’n va anar a trobar la 
seva generosa amfitriona, més aviat de presset, per que no 
volia fer tard. I ja no recordava el seu col·lega Barbufel, ni el 
seu món paral·lel, ni l’arcàngel Miquel, ni la reacció inespe-
rada del Déu del Cel. Què hi voleu fer: cadascú és com és!

Dites populars
Octubre
• Sant Vicenç plorer, tota l’aigua és sementer
• Si a l’octubre fa fred, mor el cuquet
• Octubre tronat, hivern nevat
• Quan a l’octubre plou, el rovelló es mou
• Quan l’octubre és finit, mor la mosca i el mosquit
• Quan l’octubre va a la fi, tots els ocells de l’hivern ja són aquí

Novembre
• A primers de novembre, el teu foc ja es pot encendre
• De fi de novembre enllà, pren la manta i no la deixis anar
• De Tots Sants a Sant Martí, sembra si vols collir
• Després de Sant Martí, deixa l’aigua i beu el vi
• L’olivera plantada per Sant Martí, és la que fa l’oli més fi
• Novembre acabat, que no sembri qui no ha sembrat
• Novembre calent, maig gelat
• Novembre humit, any de profit

Desembre
• Al desembre i al gener, busca un bon dreçer
• Calor pel desembre, calor pel gener, fort fred al febrer
• Desembre arribat, posa’t set capes d’un plegat
• Desembre mullat, gener ben gelat
• El desembre és un vell que fa arrugar la pell
• Pel desembre i el gener, no cal ser matiner
• Pel desembre, el temps que fa el dia tres, el fa tota la 
resta del mes

Calaix creatiu El racó natural
de la saviesa

Trinxat de patata
i botifarra amb pop

• Patata
• Botifarra
• Pop bullit
• Sal
• Pebre
• Oli
• Pebre vermell
• Rovell d’ou 

Bullim la patata fins que la puguem treballar amb una 
forquilla per trinxar-la.

Saltem la botifarra tallada a dauets i ho barregem amb 
la patata, emplatem el trinxat dins d’un cèrcol on hi po-
sarem un rovell d’ou al centre per fer l’efecte coulant i 
a sobre el pop, escalfat prèviament, amb una mica de 
pebre vermell, sal i oli.

Recepta de Ferran Gimeno, del curs “Cuina de tardor”

Xicoira
Una planta amb moltes propietats gastronòmiques i 
medicinals.

És una herba anual o biennal, de vegades perenne, 
amb una arrel gruixuda i moltes barbes. Arran de terra 
es forma una roseta molt densa amb fulles que me-
suren de 2 a 20 cm de llarg i tenen un nervi central i 
les fulles són molt dividides a la punta, totes elles són 
una mica peludes al tacte. Les inflorescències són ter-
minals en forma d’espiga de flors molt petites i com-
pactes. Es pot confondre amb el plantatge (Plantago 
bellardii All), de fulles més enteres amb forma de punta 
d’espasa. Les llavors són molt petitones i de color ma-
rró. La confusió amb altres espècies de plantatge no 
suposa cap problema, doncs totes són comestibles, 
unes amb més propietats que d’altres. 

La xicoira, comença a florir al mes de juny i fins a octu-
bre, el que ens interessa són les seves fulles, i perquè 
siguin tendre. Aquesta planta és una de les més preua-
des, sobretot als Pirineus, on es troba amb les fulles de 
color blanc després d’haver passat l’hivern sota la neu. 
A terra baixa, les fulles, tot i ser ben verdes, són també 
molt bones. Les més tendres les utilitzarem amb barre-
ges d’altres herbes per fer amanida o per substituir la 
popular ruca en els carpaccios; fins i tot queda molt bé 
barrejada amb galls de taronja i amanida amb vinagre 
d’estragó, per acompanyar carns greixoses.

També podem menjar les fulles bullides, estofades en 
guisats, etc. Cuinades tenen un gust dolcenc.

L’arrel, tallada, dessecada i triturada, és un bon subs-
titutiu del cafè, amb totes les propietats de la planta i 
sense els perjudicis del cafè. L’arrel també pot consu-
mir-se bullida o estofada com si fos un nap quan és 
molt tendre, abans de la floració de la planta.

Les seves propietats estomacals són indiscutibles, es-
sent molt recomanada per obrir la gana. També és una 
planta que la recomanen medicinalment quan existeix 
bilis escassa, com a laxant suau, per l’estrenyiment, 
els cucs intestinals, fetge congestionat, digestions 
lentes i dificultoses, depuració de la sang, inapetèn-
cia...

També conté moltes vitamines, sobretot vitamina A, i 
minerals, lactones sesquiterpèniques, ferro i potassi.
A l’arrel hi trobem inulina, que té una acció hipotenso-
ra i va molt bé pels diabètics.

Les fulles, les llavors i la flor són comestibles, però la 
flor es tanca només agafar-la.

El racó de
la cuina

V MERCAT BOIG
VISTABELLA

12 de novembre
de 2017

de 10:00 a 15:00

Informació i inscripcions
aculturalvistabella@gmail.com

telf: 699 216 461
de 13 h a 15 h o Whatsapp

Casal Jujol
Servei de Bar, esmorzars, dinars i sopars per encàrrec

Organitza Col·labora

Associació Cultural
i Recreativa de Vistabella

VINE A REMENAR
TRIAR I COMPRAR
O POSA LA TEVA

PARADA!
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Telèfons d’interès

Calendari d’activitats i serveis
NOVEMBRE 2017OCTUBRE 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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- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults 

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults 

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

Festiu a l’escola

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults 

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults 

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel infantil

- Deixalleria mòbil

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Pàdel adults
- Andròmines

- Pilates
- Pàdel adults
- Andròmines

- Zumba
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

- Zumba
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

- Zumba
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

- Zumba
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

- Zumba
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

- Zumba
- Pintura i dibuix
- Dansa del ventre

- Pilates
- Pàdel adults

- Pilates
- Pàdel adults

- Pilates
- Pàdel adults

- Pilates
- Pàdel adults

- Pilates
- Pàdel adults

- Pilates
- Pàdel adults

- Pilates
- Pàdel adults
- Castanyada
- Passatge del Terror

al casal de LaSecuita

- Zumba

FESTIU
Tots Sants

- Zumba

- Zumba

- Zumba

- Zumba

- Zumba

- Zumba

- Zumba

FESTIU
Verge del Pilar

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil

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 família
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

SUNNY
SUMMER

SUNNY
SUMMER

30

- Pilates
- Manualitats

Calendari d’activitats i serveis
DESEMBRE 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 dissabtes 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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- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel infantil
- Mostra de productes 

artesans i locals

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil - Pàdel infantil
- XV Trobada 

d’Associacions
(les Gunyoles)

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil
- Caga tió

a les Gunyoles
- Pessebre vivent

a l’Argilaga

- Pàdel infantil FESTIU
Fi d’any

FESTIU
Nit bona

- Deixalleria mòbil - La marató de TV3
- Donació de sang
- Deixalleria mobil

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Pàdel adults
- Andròmines

FESTIU
Nadal

- Pilates
- Manualitats
- Eleccions

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Pàdel adults

- Zumba
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

- Zumba
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

- Zumba
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre
- Plenari

- Pilates
- Pàdel adults

FESTIU
Sant Esteve

FESTIU
Constitució

- Zumba

- Zumba

- Zumba

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre
- Xerrada “100 anys de 

Kirk Douglas i Olivia de 
Havilland”

FESTIU
Immaculada Concepció

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

Festiu a l’escola Festiu a l’escola

Festiu a l’escola

Festiu a l’escola

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Dansa adults

(a les Gunyoles)
- Gralla
- Teatre

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

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

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

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

Teatre
Sra. Tere Morelló
696 51 09 48
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eBando, el nou sistema
de pregons electrònic de l’Ajuntament
(substitueix l’anterior app “warnapp”,
que ja no es troba en funcionament)

Des de l’Ajuntament de La Secuita seguim fent 
l’esforç per tal d’adaptar-nos a les noves tec-
nologies. L’objectiu és seguir fent arribar tota la 
informació de caire municipal que us pugui ser 
útil: avisos de talls de subministrament d’aigua 
o electricitat; informació sobre incidències a la 
via pública; programes de festes majors; horaris 
i informació d’actes diversos; oferta d’activitats 
d’oci, cultura, esport...; ofertes de treball; avisos 
de plans d’emergència, i qualsevol notícia o es-
deveniment que pugui ser del vostre interès.

Què es necessita per a poder utilitzar eBando?
Necessites instal·lar l’aplicació “eBando” en el 
teu smartphone amb connexió a internet, i afe-
gir-hi el canal d’informació de l’Ajuntament de 
La Secuita. L’aplicació és totalment gratuïta per 
als usuaris.

Com instal·lar l’aplicació?
Seguint uns senzills passos, podem descarre-
gar-nos i instal·lar fàcilment l’aplicació:

1. Accedir a la tenda d’aplicacions 2. Buscar l’aplicació “ebando”: 3. Instal·lar i acceptar les condicions 4. Obrir l’aplicació

6. Ja pots veure totes les comunicacions 
i rebre les notificacions al teu mòbil!

5. Cercar el canal d’informació de La Secuita, seleccionar-lo i guardar

Entra-hi!

El teu gos, la teva 

responsabilitat
Campanya de civisme

Sancions fins

a 300€

La caca del teu gosés tevano de tots
· Identifica’l amb un microxip homologat
· Inscriu-lo al cens municipal
· Porta’l sempre lligat
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Reparacions a l’Escola
Durant les vacances d’estiu a l’Escola Guillem 
de Claramunt s’han fet obres; interrompudes pel 
començament del curs, es continuaran durant 
les vacances de Nadal.

Observàrem l’aparició d’escletxes en la unió 
dels edificis nous amb l’edifici vell, i encara que 
no representaven cap perill per la seguretat dels 
alumnes, des del Departament d’Ensenyament 
coordinats amb l’Ajuntament vam decidir esbri-
nar la causa que les originava.

L’estiu del 2016 es feren proves geotècniques 
al voltant dels edificis i un cop analitzats els re-
sultats comprovàrem que estan assentats so-
bre una gran capa d’argiles molt expansives, 
que aixequen el sòl o bé el retracten, segons 
les humitats del subsòl. També analitzàrem els 
fonaments de tots els edificis i el seu compor-
tament segons el pes, la superfície, les forces 
de tracció i els diferents sistemes constructius 
emprats al seu dia, així com les formes d’unió 
existents entre ells.

L’edifici vell va emprar una fonamentació tradi-
cional en sabata; els nous, mitjançant pilons en 
sabata, i l’escola bressol sobre una llosa de for-
migó armat contínua (doncs en construir-se l’úl-
tima ja havíem detectat patologies a la resta). La 
superfície i el pes dels edificis fan que actuïs de 
forma diferent segons la retracció o expansió de 

les argiles on estan assentats i les traccions es 
produeixen en els llocs on aquests estan units; a 
tall d’exemple podem imaginar un embarcador i 
una barca que es belluga cap a dalt o cap a baix, 
segons la marea.

Els treballs que s’han realitzat aquest estiu han 
consistit en separar totes les unions de l’edifi-
ci de l’escola vella amb els edificis nous i l’es-
cala d’evacuació d’incendis afegida al darrere 
de l’edifici vell. Aquestes separacions després 
s’han recobert amb materials flexibles que per-
metin els moviments estructurals.

També, a tall de prova i a fi de poder analitzar el 
seu comportament, han estat injectades resines es-
pecials en uns llocs de provatura. Aquestes resines 
omplen les microcapil·laritats de les argiles per tal 
que no puguin absorbir humitat i evitar els proces-
sos d’expansió o retracció. El seguiment d’aquesta 
prova sembla que està donant uns molt bons resul-
tats. Això ens permetrà, en un futur proper, procedir 
a la injecció d’aquestes resines a la resta dels fo-
naments afectats i posar fi a l’aparició d’escletxes, 
que encara que no representin un perill per la segu-
retat de l’escola, sí que són alarmants estèticament 
per l’edifici i la seva conservació.

El cost d’aquestes actuacions els assumeix 
completament el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya.

Finalitza la tercera edició de Cultura a la Fresca

El 14 de juliol va finalitzar la tercera edició 
de Cultura a la Fresca. Durant set divendres 
entre el 26 de maig i el 14 de juliol, un públic 
fidel ha pogut gaudir, en un espai íntim molt 
proper a l’artista, d’una programació de gran 
qualitat artística.

Aquesta edició, Aleix Cortès, Director de Pro-
gramació, ens ha sorprès gratament amb les ac-
tuacions de El Sobrino del Diablo, Big Stone & 
Sweet Marta, The Escarlet Sisters, Tarragonako 
Txalaparta Eskola – TXEK, la Cia. Genovesa, i 

de “El Taxista Ful i la ciutat desobedient” i de 
“La vida puede ser la hostia todo el tiempo”, un 
recital poètic d’Iñaki C. Nazabal, Laura Tomàs i 
Hugo Martínez.

Una programació que s’està consolidant en 
els cercles artístics alternatius, i desitgem que 
l’Aleix ens continuï sorprenent més gratament, 
si s’escau, en una quarta edició que ja s’està 
preparant.

Nou servei de Bar al
Casal Jujol de Vistabella
Amb la recent reforma del Casal Jujol de Vista-
bella, també ha canviat la concessió del servei 
de Bar del Casal, que administra l’Associació 
Cultural i Recreativa de Vistabella.

Des d’aquest estiu les noves titulars del servei, 
la Montse i la Gisela, tindran cura de la vostra 
estada al Casal. Esmorzars, vermuts i sopars, 
cada dia de la setmana, excepte els dimecres, us 
sorprendran amb les seves tapes: nuggets, ous 
estrellats, calçots amb tempura... i moltes coses 
més que heu de tastar i que us faran tornar.

Un ambient tranquil, net i agradable, el dels “ca-
fès” de tota la vida.

Suport dels alcaldes a favor del
referèndum de l’1 d’octubre
És la resposta del món municipal a la decisió de la 
fiscalia de citar a declarar 712 alcaldes, en qualitat 
d’investigats, per col·laborar amb el referèndum.

Els 712 alcaldes investigats pel referèndum 
van ser rebuts a la plaça Sant Jaume pel presi-
dent Carles Puigdemont i per l’alcaldessa Ada 
Colau, en un acte reivindicatiu i de suport a l’1 
d’octubre.

El president Carles Puigdemont mostrà la seva 
solidaritat amb els alcaldes per la persecució 
política que pateixen per donar suport al re-
ferèndum.

L’acte començà a les 11 del matí, del dia 16 
de setembre, amb la recepció dels més de 700 
alcaldes a l’Ajuntament de Barcelona, on els 
rebé l’alcaldessa, que digué que aquell acte 
responia a la situació inaudita i excepcional 
que viu Catalunya:
“Estem aquí en una imatge inaudita perquè 
vivim una situació inaudita en democràcia. És 
una vergonya que l’Estat no doni cap resposta 
política i es dediqui a intimidar més de 700 al-
caldes d’aquest país”.

Després de visitar la casa consistorial de Bar-
celona, els alcaldes travessaren la plaça de 
Sant Jaume encapçalats pel president Carles 
Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras 
i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, 
fins al Palau de la Generalitat.

Va ser el moment que aprofitaren les persones 
que assistien a l’acte per mostrar el seu suport 
als alcaldes investigats, amb crits de “Votarem”, 
“No tenim por” i “No esteu sols”.

La presidenta de l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI), i alcaldessa de Vilano-
va i la Geltrú, Neus Lloveras, va denunciar la 
persecució política que pateixen els represen-
tants municipals:
“Som avui aquí més de 700 alcaldes per de-
nunciar i rebutjar la persecució judicial que es-
tem patint els càrrecs electes locals d’aquest 
país per fer manifestacions polítiques, i també 
som aquí per manifestar el nostre suport al 
govern de la Generalitat perquè es faci possi-
ble el referèndum de l’1 d’octubre”.

La tercera campanya
d’excavacions al fortí romà 
de la Costa de la Serra ha 
permès descobrir nous
elements
Durant la tercera campanya d’excavacions de l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) al jaciment romà de 
la Costa de la Serra, prop de l’Argilaga, s’han descobert 
nous elements d’aquest fortí romà al sud de Catalunya: 
una torre, tres cisternes i part de la muralla oriental.

La torre té la planta quadrangular i està aixecada amb blocs 
de pedra, es troben només els fonaments. En canvi, les 
cisternes, que són de petites dimensions, s’han conservat 
força bé. Les cisternes presenten esglaons per baixar al 
fons i tot l’interior està recobert per un revestiment hidràulic 
per impermeabilitzar-les. A més, també s’ha excavat una 
llarga canalització coberta amb lloses de pedra que ens do-
nen indicis que hi ha una cisterna més per descobrir.

La feina d’aquest any també ha proporcionat fragments 
ceràmics que situen la vida del fortí en la primera meitat 
del segle I aC, potser lligada a les guerres sertorianes.  En 
les campanyes anteriors de 2015 i 2016, es va definir el 
castell com castellum, un establiment militar fortificat. Es 
tracta d’un conjunt fortificat de planta quadrangular que 
envolta una muralla d’un metre d’amplada que arribava als 
2.500 metres quadrats. Es tracta de l’únic jaciment conegut 
d’aquest tipus del sud de Catalunya, a excepció del castell 
de Puigpelat.

Des de l’ICAC i de cara al futur, s’ha explicat que queda 
molta feina per fer i que es vol continuar excavant amb l’ob-
jectiu de saber com funcionava la part frontal de la fortifica-
ció i intentar trobar algun indici de per on tancaria el nord 
d’aquest fortí.

Després de tres anys d’excavacions a la fortificació (2015-
2016 i 2017) es ressalta la seva singularitat ja que es par-
la de l’únic jaciment conegut d’aquest tipus al sud de 
Catalunya, exceptuant el castellum de Puigpelat, que va 
aparèixer fa uns anys en mal estat de conservació i actual-
ment està destruït.

La campanya s’ha fet entre el 29 de juny i el 17 de juliol, 
i s’han excavat 450 metres quadrats. Hi han participat 
una dotzena d’estudiants d’arqueologia de la Universitat 
Rovira i Virgili, de la Universitat de Barcelona i de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, a més de l’arqueòleg 
argilaguenc Marc Dalmau, descobridor del jaciment, 
sota la direcció dels investigadors de l’ICAC Joan Ca-
nela, Jordi López Vilar i Núria Otero. L’excavació forma 
part del projecte «Formes d’ocupació del territori i evo-
lució del poblament a la Cessetània occidental durant 
la prehistòria», que coordina la investigadora M. Carme 
Belarte. 

Les tres campanyes han estat finançades per la Genera-
litat de Catalunya i l’Ajuntament de La Secuita mitjançant 
conveni amb l’ICAC.
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Casal d’Estiu Sunny Summer 2017
El 26 de juny començà la sisena edició del ca-
sal d’estiu Sunny Summer, fins l’onze d’agost. 
Aquest any les estades s’han programat per 
setmanes, per tal d’atendre les demandes de 
les famílies; en aquest sentit, l’AMPA, l’Ajun-
tament i el Grup Fo (empresa contractada per 
dur a terme les activitats) han treballat plegats 
per fer-ho possible.

També s’ha mantingut el servei d’acollida al 
matí, el de menjador i la prolongació de la jor-
nada de tarda fins a les 17 hores, per ajudar les 
famílies a conciliar la feina i la cura dels infants 
durant l’estiu.

Cada setmana el Sunny Summer ha tingut una 
temàtica diferent, amb un fil conductor de viatge 
a diverses localitats de l’Oest Americà, sempre 
acompanyats del nostre amic indi “Tatanka Yo-
tanka” i del xèrif trapella “Philip Sheridan”, que li 
feia la guitza sempre que podia.

 Els més joves han passat un estiu molt entretin-
gut al casal, aprenent anglès de forma divertida, 
amb moltes activitats, manualitats, jocs, gimca-
nes, excursions i estones de bany a la piscina. 

Sunny Summer és la millor forma de passar 
les vacances d’estiu sense avorrir-se i amb els 
amics mentre s’aprèn anglès.

Tornarem l’estiu vinent amb noves aventures!!

Adreça’t: 

Ajuntament de la Secuita
a partir del 2 d’octubre,
els dilluns de les 9:30 a 12:30 h.
(Oficina Jove)

Consell Comarcal del Tarragonès
Departament de Joventut
C/ les Coques 3 - 43003 Tarragona.
Telf. 977 24 45 00

Punt Jove
Has acabat els estudis i busques feina?
Programa de Garantia Juvenil 2017
La convocatòria té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en 
pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat 
amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la 
pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al 
mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un 
període de 6 mesos a jornada completa.

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:

• Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
• Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)

al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
• Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional 

de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equiva-
lents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exer-
cici professional.

• Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball
en pràctiques. 

Les persones joves que hagin participat al Programa a la Convocatòria 
de l’exercici 2016 no podran participar a la convocatòria d’enguany.

La data límit per iniciar les actuacions és:
el 30 de novembre de 2017 (inclòs).

El termini d’execució de les actuacions és de 6 mesos; els contractes 
han de finalitzar com a màxim el 30 de maig de 2018 (inclòs).

Enllaços d’interès:

• Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convo-
catòria, per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destina-
des a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

• Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases re-
guladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar 
la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Pro-
grama de Garantia Juvenil a Catalunya.

Taulell d’anuncis




