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resultats electoralsInformació resultats electorals
Durant aquest trimestre hi ha hagut dues consultes electorals a Catalunya, seguidament us informem dels resultats:

· Referèndum de l’1 d’octubre de 2017
per la independència de Catalunya. (Prohibit per l’Estat Espanyol).

Pregunta: ‘Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?’
Cens: Universal – informatitzat de tot Catalunya, participació del 43% del cens.
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Editorial
Moltes coses han succeït durant el darrer tri-
mestre de 2017, tantes que fins hi tot és difícil 
enumerar-les. Sempre hem aprofitat l’edició 
d’aquesta revista Quatre per anar creant un ar-
xiu de la nostra història, de la vida social del 
municipi, de les activitats de l’escola, dels di-
ferents actes que organitzen les associacions 
així com de mantenir informats els veïns de les 
novetats i actuacions públiques que es realit-
zen des del consistori.

També intentem deixar constància dels moments 
politics del moment, des del respecte a tots els 
veïns i veïnes del municipi, doncs aquesta publi-
cació, amb més bona voluntat que mitjans ma-
terials, intenta reflectir un espai de convivència i 
participació comú.

Però mai hem estat aliens a les injustícies so-
cials i als retalls de llibertat, vinguin d’on vinguin 
perquè al final d’una forma o d’altra sempre ens 
afectaran a tots. Aquest espai editorial de la re-
vista Quatre pot donar bon compte, només cal 
repassar números anteriors.

La situació del país és complexa, els fets de l’1 
d’octubre han marcat un abans i un després; 
Catalunya havia estat tradicionalment un espai 

sense confrontació, un espai d’acollida i de ben-
vinguda a la immigració d’altres punts de l’estat 
i de fora d’ell. A Catalunya ningú mai no ha rega-
lat res, les coses s’aconsegueixen amb esforç, 
amb dedicació i amb treball, però aquest esforç 
també genera oportunitat i ha estat obligació de 
cadascú dels ciutadans aprofitar-la.

Podríem afirmar que aquesta cultura basada 
en el treball i l’esforç està més aprop del pen-
sament central europeu que del pensament sud 
europeu. Traslladat socialment, aquest pensa-
ment basat en el treball que genera l’oportunitat 
també ens obliga, en la nostra estructura men-
tal, a vetllar perquè l’oportunitat sigui justa i uni-
versal, és a dir, a l’abast de tothom que hagi fet 
l’esforç de merèixer-la.

La defensa de l’oportunitat, és a dir, de l’igual-
tat d’oportunitat, és un valor inequívocament 
democràtic; en la seva base considera tota la 
ciutadania per igual, amb drets i deures, ator-
ga l’autosuficiència individual d’escollir, fins on 
estic disposat a esforçar-me per arribar fins 
on he decidit arribar. Ni més ni menys, estem 
acostumats a decidir el nostre futur, conscient 
o inconscientment, la capacitat de decidir forma 
part de nosaltres.

El fet de decidir en societat també ens porta ineludi-
blement al diàleg, hem estat capaços d’evolucionar, 
d’anar canviant, d’anar-nos adaptant, d’anar incor-
porant nous pensaments i estratègies, d’anar adap-
tant les regles del joc a les demandes socials per 
aconseguir allò que de forma personal o col·lectiva 
considerem millor per nosaltres.

Aquesta capacitat d’evolució social comporta 
l’adaptació de la legislació i de la seva trans-
parència; la legislació està feta per legislar (or-
denar) les demandes dels pobles, s’ha d’anar 
adaptant al decurs de la historia, dels nous pen-
saments i de la seva evolució social. Avui dia algú 
podria afirmar que les dones no tenen dret a vot? 
O que les parelles del mateix sexe no tenen dret 
a casar-se? O que una persona no pot expressar 
lliurement la seva opinió?

Entenem que la legislació s’adapta i evoluciona 
com uns dels requisits indispensables per sevir 
correctament a la ciutadania. Per això ens és tan 
difícil de comprendre que una constitució no es 
pugui canviar i adaptar-se a les demandes ciu-
tadanes, que la resposta a totes les qüestions 
plantejades sigui sempre la seva il·legalitat, que 
la aplicació d’un decret com el 155 permeti im-
punement una repressió de guant blanc i un ofec 
econòmic de tot un poble, simplement perquè 
tothom no pensa con alguns voldrien que pensés 
tothom, o que les persones que han d’aplicar les 
lleis se’n permetin interpretacions personals se-
gons el seu pensament polític. I com no, el més 
greu si fos possible, que persones perdin la seva 
llibertat personal i esdevinguin empresonades 
“cautelarment” abans de poder demostrar les 
acusacions que se’ls imputen.

No crec que ningú es pugui alegrar que a una per-
sona se la privi de llibertat sense haver demostrat 
els seus crims o que hi hagi persones que han 
hagut de fugir per no ser empresonades cautelar-
ment, només pel fet d’obeir les demandes del po-
ble que les va triar per fer el que els van demandar 
que havien de fer. Ningú que tingui un mínim de 
lucidesa mental es pot alegrar que a centenars 
de persones se’ls imputi delictes d’odi per pen-
sar diferent. Qui odia qui? No hi ha odi vers l’altra 
comunitat, quan centenars de persones entonen 
el  “a por ellos” en acomiadar els seus efectius? 
Com hom pot justificar i alegrar-se de la violència 
d’un estat vers el seu poble? Vergonya!

Són indicis clars d’una incapacitat política i de 
diàleg, d’una incapacitat per trobar solucions. 
És l’oportunisme per tapar mancances pròpies, 
una cortina de fum. Però també pot ser l’evidèn-
cia que el pensament únic hi continua sent pre-
sent, que els antics adoctrinaments mai no s’han 
esvaït, han estat planificadament amagats i ara 
retornen a la llum amb el vestit dels nous temps i 
sense dissimular l’olor de naftalina.

Personalment no em sento ni súbdit ni vassall, 
em considero ciutadà i va ser molt trist veure el 
Cap de l’Estat, el passat 5 d’octubre, proferint 
tota una sèrie d’amenaces vers els ciutadans lliu-
res d’aquest país. No hi ha més cec que el que 
no vol veure, el silenci en les converses evidencia 
per primera vegada un preocupant trencament 
social; ara sí, s’ha creat a força de repetir que hi 
era quan fins ara no havia pas existit.

La gent, la bona gent dels nostres pobles, no pot 
caure en aquests paranys, som tots plegats molt 
més intel·ligents, hem après a conviure, rebut-
gem el trencament social, rebutgem la violència, 
respectem els altres i volem que també se’ns 
respecti, avancem construint un futur, vetllem 
per la nostra cultura, per les nostres tradicions, 
per la nostra qualitat de vida, pel nostre entorn, 
apreciem la llibertat i ens esforcem dia a dia per 
aconseguir-ho.

Eudald Roca
Alcalde
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Resultats al municipi de La Secuita Resultats a tot Catalunya
Vots emesos 692 Vots emesos 2 .286 .217 (43%)
Sí 650 Sí 2 .044 .038 (90,2%)
No 29 No 177 .547 (7,8%)
Vots en blanc 9 Vots en blanc 44 .913 (2%)
Vots nuls 4 Vots nuls 19 .719 (0,86%)

Resultats al municipi de La Secuita Resultats a tot Catalunya
Cens 1 .247 Cens 5 .328 .270
Participació 86,85% Participació 79,09%
Vots emesos 1 .083 Vots emesos 4 .392 .891
ERC 317 (29,43%) Ciutadans 1 .109 .732 (25,35%)
Junts x Catalunya 263 (24,42%) Junts x Catalunya 948 .233 (21,66%)
Ciutadans 253 (23,49%) ERC 935 .861 (21,38%)
PSC 77 (7,15%) PSC 602 .969 (13,88%)
CUP 72 (6,69%) Comú Podem 326 .360 (7,46%)
Comú Podem 60 (5,57%) CUP 195 .246 (4,46%)
PP 24 (2,23%) PP 185 .670 (4,24%)
PACMA 8 (0,74%) PACMA 38 .743 (0,89%)
Cero - Verds 0 (0,00%) Cero - Verds 10 .287 (0,24%)
Diàleg 0 (0,00%) Diàleg 573 (0,01%)
Blancs 3 (0,28%) Blancs 19 .431 (0,44%)
Nuls 6 (0,55%) Nuls 16 .092 (0,37%)

· Eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017
(Convocades per l’Estat Espanyol)
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Fem esport!
Aquest curs el Projecte Interdisciplinari de l’es-
cola va dirigit a conèixer i practicar diferents 
esports, tant majoritaris com minoritaris, i els 
beneficis que ens aporta per a la salut la pràc-
tica diària de qualsevol tipus d’activitat física o 
esport. És per això que durant dos divendres 
d’aquest mes de gener, els alumnes de Primària 
de l’Escola han pogut gaudir d’unes classes de 
tennis a càrrec de la monitora Carmen Ripoll, 
del Club de Tennis del Catllar. A través de dife-
rents activitats i circuits psicomotrius adaptats 
a la pista de l’escola, els alumnes han après la 
nomenclatura específica que s’utilitza per ano-
menar els diferents cops, el material, tipus de 
pilotes...  i posar-los a la pràctica.

Altres activitats que podran practicar al llarg del 
segon i tercer trimestre són el futbol, el bàsquet, 
futbol americà, judo, gimnàstica rítmica, atletis-
me, patinatge... així com una xerrada de nutri-
ció per als més grans. Per això volem agrair la 
col·laboració tant de les famílies que s’estan im-
plicant en el Projecte com dels Clubs i/o entitats 
que s’han ofert a participar-hi.

Máquines a
l’escola!
Aquestes  màquines tan originals de les fotogra-
fies les han fet els alumnes de 6è. 

Van començar a fer-les per parelles a mitjans del 
primer trimestre. Al principi cada parella va de-
cidir què farien; després van fer un esquema i a 
continuació van començar a construir-ho. Tots 
han tingut idees ben originals. Després de fer el 
muntatge, han fet una presentació de diapositives 
al “Drive” sobre quins materials han utilitzat, quin 
tipus de màquina és, quines parts té i com funcio-
nen, com influeix el fregament en les màquines, 
quina energia utilitza, com l’han batejat, etc.

Els alumnes de
4t estudiem 
l’aparell digestiu
Els alumnes de 4t dins el tema de la nutrició 
humana hem simulat el procés digestiu amb 
diferents materials: embuts, tubs, palanganes, 
draps, plats, etc. Al llarg de l’experiment hem re-
passat les parts de l’aparell digestiu i hem fet di-
ferents explicacions de cada part per completar 
la digestió. 

Hem après que l’aliment va passant pels diferents 
òrgans i es va transformant, primer en nutrients i 

després en substàncies residuals fins a ser 
expulsades pel cos. 

Conta contes
Aquest any el “conta-contes” dels voluntaris de 
biblioteca està sent un èxit. Cada quinze dies 
llegeixen i representen un conte a l’hora del pati 
per als nens i nenes d’ed. Infantil. La classe de 
P5 s’omple per escoltar-vos. Moltíssimes grà-
cies i molt bona feina!

Els alumnes de cicle 
mitjà aprenem a cosir. 
Fem cors farcits d’olor 
a romaní
Els alumnes de 3r i 4t aquest curs vam fer una 
manualitat de Nadal molt original. Vam apren-
dre a cosir CORS fets de roba nadalenca. Els 
vam farcir de cel·lulosa i els vam perfumar amb 
oli amb aroma de romaní. Vam escollir aques-
ta planta aromàtica perquè és molt coneguda 
des de l’antiguitat per les seves propietats. Vam 
penjar els cors al nostre arbre de Nadal.

Experiments a Infantil

Els nens i nenes d’Infantil experimentem amb: 
forces, rampes, aigua i natura.  Es tracta d’un 
treball cooperatiu i d’internivells, on els infants 
més grans poden estirar i ajudar els més petits. 
Ens ho hem passat d’allò més bé observant amb 
la lupa binocular, manipulant diferents materials i 
instruments, experimentant amb el nostre cos…

Visita a 
l’Ajuntament 
de La Secuita
El 18 de desembre els alumnes de tercer de 
primària de l’escola Guillem de Claramunt 
vam fer una visita a l’Ajuntament de La Secui-
ta. Amb anterioritat havíem estudiat a l’àrea 
de medi social l’organització política dels mu-
nicipis i els governs locals . El sr . Eudald Roca 
ens va rebre amb els braços oberts . Ens va 
ensenyar totes les dependències de la casa 
de la vila i ens va presentar el personal que 
hi treballa . Entre les coses que més van agra-
dar als nens, van ser poder ocupar el seient 
del batlle al seu despatx, pujar a l’arxiu i des-
cobrir documents antics, seure a la sala de 
plens... També vam aprofitar per fer una en-
questa a l’alcalde que havíem preparat abans 
a l’aula. Va ser un matí molt ben aprofitat!

Hora de plàstica:
El treball modernista
Els alumnes de 6è, a les hores de 
plàstica, han fet un treball modernista

Els alumnes de 6è, com a treball de plàstica, han 
treballat el modernisme.

Primer van fer parelles i van mirar edificis moder-
nistes: l’església de Vistabella, la Casa Bofarull, 
la Casa Solé, la Casa Batlló, la Sagrada Família, 
el Parc Güell, etc. Després van triar un d’aquests 
edificis i van fer un “power point” parlant de les 
seves característiques. Quan el “power point”va 
estar acabat, van presentar-lo.

El dia 7 de novembre, l’escultor Bruno Gallart, 
que té 75 anys, va vindre a visitar els alumnes 
de 6è per explicar-los-hi coses sobre el moder-
nisme. L’escultor havia treballat a la Sagrada 
Família, com a últim projecte. Li van preguntar 
coses relacionades amb el modernisme i les va 
respondre amb amabilitat. 

Finalment, els alumnes de 6è han fet uns dibui-
xos de la façana d’un edifici modernista que 
s’han inventat. Primer els han dibuixat i després 
els han pintat o l’han completat enganxant ma-
terial com, per exemple, càpsules de cafè, fils, 
escuradents...
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Preinscripció curs 2018/2019
“Els Guillemets” Escola Bressol Municipal
Procés d’admissió d’alumnes. Educació infantil (primer cicle)

• El procés d’admissió d’alumnes a les escoles bressols municipals està 
regulat per la normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya.

• Les famílies amb infants són informades per correu a partir del mes de 
març del procés d’admissió d’alumnes a les escoles bressols a través de:

- Tramesa d’informació sobre les característiques dels centres d’educació 
infantil de primer cicle.

Preinscripció curs 2018 – 2019

• La preinscripció està regulada per la normativa del Departament d’Ensen-
yament de la Generalitat de Catalunya.

• Podeu realitzar la preinscripció a “Els Guillemets” Escola Bressol Munici-
pal, carretera de Vallmoll s/n – La Secuita. Telèfon: 977 61 15 94

Calendari de preinscripció escoles bressol
FASES DATES

Publicació de l’oferta del 20 al 22 de març de 2018

Jornada de portes obertes del 13 al 24 d’abril de 2018

Presentació de sol·licituds del 13 al 24 d’abril de 2018

Publicació de les llistes amb el barem provisional 03 de maig de 2018

Sorteig del número de desempat 11 de maig de 2018

Reclamacions del 04 al 08 de maig de 2018

Resolució de reclamacions 10 de maig de 2018

Llistes definitives d’alumnat admès amb la puntuació i, si s’escau, de la llista d’espera 12 de juny de 2018

Període de matriculació del 21 al 27 de juny de 2018

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es-
tableix el calendari.

Per a la formalització de la matrícula cal presentar una fotocòpia del carnet 
de vacunacions on hi figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates 
corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar el carnet de 
salut de l’infant o un certificat mèdic oficial on hi figurin les dosis de vacu-
nes rebudes amb les dates corresponents.

Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàn-
cies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar 
amb la sol·licitud de preinscripció. Si en formalitzar la matrícula de l’alumne 
es modifica el domicili familiar respecte l’al·legat en el procés de preinscrip-
ció, i aquest nou domicili implica que la sol·licitud de preinscripció hauria 
obtingut una puntuació inferior pel criteri de prioritat de proximitat del do-
micili familiar, el centre ha d’informar d’aquesta circumstància a la comissió 
de garanties d’admissió corresponent per tal que es pugui investigar si ha 
existit un possible frau en el procés de preinscripció.

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat 
de la documentació següent: 

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la 
filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució 
d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor 
o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant 
és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del pas-
saport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del 
país d’origen.

• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o 
nena, si en disposa.

 De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alum-
nes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, 
el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la 
persona aporta.
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Calendari de preinscripció Escola Guillem de Claramunt

Oferta inicial de places escolars del 20 al 22 de març de 2018

Presentació de la sol·licitud al centre del 13 de març al 24 d’abril de 2018

Presentació de la documentació al centre fins al 25 d’abril de 2018

Puntuació provisional 3 de maig de 2018

Termini per presentar reclamacions a la puntuació provisional del 4 al 8 de maig de 2018

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 10 de maig de 2018

Sorteig del número de desempat 11 de maig de 2018

Llista ordenada definitiva 15 de maig de 2018

Oferta final de places escolars 11 de juny  de 2018

Llistes d’alumnes admesos (i de la llista d’espera) 12 de juny de 2018

Preus

Inscripció 50 €

Quota mensual 180 €/mes. Els alumnes empadronats al municipi de La Secuita gaudiran 
d’una subvenció directa de 20 €/mes, pagant una quota de 160 €/mes

Mitja jornada (fins les 12 h) 130 €/mes. Els alumnes empadronats al municipi de La Secuita gaudiran 
d’una subvenció directa de 10 €/mes, pagant una quota de 120 €/mes

Material 50 €

Menjador fixes 6,20 €/dia

Menjador esporàdics 6,80 €/dia

Acollida 7:30 h - 8:30 h Fixos 1 hora 25 €/mes / Esporàdics 3 €/dia

Acollida 13:00 h - 15:00 h Fixos 2 hores 50 €/mes / Esporàdics 5 €/dia

Horaris i preus de l’Escola Bressol Municipal de La Secuita

L’horari escolar és el següent:
- Matins, entrada entre les 8:30 i les 9:00 h. Recollida a les 12:00 h.
- Tardes, entrada a les 15:00 h. Recollida entre les 16:30 i les 16:45 h.

L’escola disposarà d’un servei complementari d’acollida de matí o tarda en 
funció de la demanda. 

El curs escolar començarà el mateix dia de l’inici de les classes de l’escola 
(previsiblement aquest any el 12 de setembre de 2018) i finalitzarà el 31 de 
juliol de 2019. El mes de juliol es farà només jornada de matí, hi haurà servei 
de menjador.

Escola Guillem de Claramunt
• Podeu realitzar la preinscripció a l’Escola Guillem de Claramunt,

carretera de Vallmoll s/n – La Secuita. Telèfon: 977 61 14 21

Educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria

Informació general

Es poden matricular a primer curs de segon cicle d’educació infantil els 
infants que compleixen els 3 anys l’any 2018 i els més grans als quals co-
rrespon cursar aquest nivell en els casos que l’informe d’avaluació psico-
pedagògica de l’equip d’assessorament psicopedagògic així ho aconsella 
o bé si han fet una retenció a la llar d’infants.

S’han de matricular al primer curs d’educació primària els nens que com-
pleixen 6 anys l’any 2018 i els d’edat diferent als quals correspon cursar 
aquest nivell perquè procedeixen del darrer curs d’educació infantil; i al 
primer curs d’educació secundària obligatòria els nens que compleixen 12 
anys l’any 2018 i els d’edat diferent als quals correspon acadèmicament 
iniciar aquesta etapa.

Abans de fer la matricula s’ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció 
se sol·licita l’admissió en un centre determinat.

Per fer la preinscripció i la matrícula cal:

• Conèixer el calendari del procés.
• Consultar els centres.
• Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i reunir 
la documentació que els acredita, si és el cas.
• Presentar la sol·licitud i la documentació.
• Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de 
sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen les llistes de 
sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
• Consultar el centre assignat.
• Fer la matrícula.

Matrícula

• Alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l’educació infan-
til, a l’educació primària o al primer curs d’ESO: del 21 al 27 de juny de 2018.
• Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO (o alumnes 
amb plaça assignada però pendents de l’avaluació de setembre): del 25 al 
29 de juny de 2018.
• Període de matriculació extraordinària: del 5 al 7 de setembre de 2018.
• La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preins-
cripció i admissió es publica l’1 d’octubre de 2018.
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Un dia solidari: Marató de TV3 + Donació de Sang
El passat 17 de desembre, a La Secuita es 
van organitzar diverses activitats en favor de 
la Marató de TV3, que aquest any estava des-
tinada a recaptar fons per a la investigació de 
les malalties infeccioses.

Les malalties infeccioses són moltes i molt di-
verses, i canvien dràsticament la vida de qui les 
pateix, des del VIH, la tuberculosi, la sèpsia, 
etc. Actualment les malalties infeccioses pro-
voquen una de cada tres morts a nivell mundial 
i, segons els experts, en un futur esdevindran 
un greu problema de salut pública.

I com no podria ser d’altra manera, el municipi 
es va bolcar en aquesta causa a través de di-
ferents activitats: un torneig de pàdel, activitats 
diverses per a la mainada, venda de productes 
solidaris, d’entrepans i begudes, activitats ex-
traescolars, tallers solidaris de piruletes i ioga 
acrobàtic, i el sorteig de dues magnífiques cis-
telles! L’organització la van realitzar l’Associa-
ció de Joves de la Secuita, l’AMPA i l’Escola 
Guillem de Claramunt, els GELS i un-Ànima 

amb la col·laboració de molts voluntaris, a 
més de les persones, entitats i establiments 
que van donar algun producte per a les cis-
telles. La recaptació total va ser de 770€!!!! 
Superant amb escreix la recaptació total ob-
tinguda en anys anteriors.

Tot això es va combinar amb la jornada de 
donació de sang que es realitza dues vega-
des l’any al nostre municipi amb els amics del 
Banc de Sang i Teixits de l’hospital Joan XXIII. 
S’hi van adreçar 41 voluntaris, dels quals se’n 
van poder obtenir 35 donacions.

Finalment, agrair la participació a tots els veïns 
i veïnes del municipi, que amb la vostra col·la-
boració i solidaritat heu fet possible que un 
any més seguim col·laborant amb La Marató 
de TV3, un petit gest en cada un de nosaltres  
que forma part d’una gran obra de la qual ens 
en podem sentir molt i molt orgullosos.

Substitució de la canonada d’aigua 
del Pou de Joanet
Durant el mes de desembre s’han dut a ter-
me els treballs de substitució de la canonada 
d’abastament amb alta del pou de Joanet, en el 
tram comprès entre el pou i la carretera TV2231 
entre La Secuita i l’Argilaga.

L’antiga canalització de fibrociment de 70 mm 
de diàmetre estava totalment obsoleta. En els 
darrers anys havia sofert moltes avaries deriva-
des de la fragilitat de l’antic material i de l’efecte 
de les arrels dels arbres que trobava en el seu 
recorregut, alhora que l’actual normativa euro-
pea obliga a la substitució del fibrociment en 
aquest tipus de serveis.

Prèviament als treballs materials l’Ajuntament va 
adquirir i registrar una servitud de pas d’aqüe-
ducte de tres metres d’amplada per 117,30 
metres de llargada per una finca agrícola en el 
tram comprès entre el pou de Joanet i el camí 
de Llaxò, per tal de passar la nova canalització, 
amb un cost de 2.404,00€, al propietari senyor 
Ramón Vidal Giné. La resta del recorregut de la 
nova canalització fins a la carretera transcorre 
pel camí municipal del Mas de Llaxò.

Els treballs de canalització es van adjudicar a 
l’empresa Excavacions Abajo i han tingut un 
cost de realització de 21.200,45€, i s’ha comptat 
amb una subvenció de la Diputació de Tarrago-
na, dins del programa PEXI, per un import de 
14.306,00€, aportant l’Ajuntament la resta.

El nou tub de polietilè d’alta densitat té 100 mm 
de diàmetre, i és col·locat en trams continus 
de 50 metres, a una fondària de 90 cm, elec-
trosoldats, seguint l’eix del camí, sent el per-
sonal de la brigada municipal l’encarregat de 
la seva instal·lació.

Aquesta millora ha estat programada i execu-
tada durant els mesos d’hivern per tal que no 
es veiés afectat el subministrament als veïns, 
ja que en aquestes dates el consum d’aigua 
és més baix i els dipòsits poden suportar millor 
l’aturada de pous. 

Millores al semàfor 
de l’escola

El semàfor de l’escola ha sofert una transforma-
ció per tal de millorar la seva eficàcia. En els da-
rrers anys començava a acusar el pas del temps 
i el desgast provocat per l’ús continuat.

Els canvis efectuats per tal de millorar la segu-
retat dels alumnes al seu pas per la carretera i 
millorar l’eficiència energètica de la instal·lació, 
han consistit en la substitució dels antics regu-
ladors interiors del quadre de comandament, 
dels polsadors exteriors, substitució de les llums 
clàssiques per unes noves de tecnologia led i un 
repintat exterior.

Els treballs han estat adjudicats a l’empresa 
ETRA BONAL amb un cost de 5.112,33 €, sufra-
gats per l’Ajuntament.

Conveni amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès 
per la gestió
del menjador escolar

Els municipis de La Secuita i Perafort són els 
únics de la comarca que tenen delegat aquest 
servei de la Generalitat directament als res-
pectius Ajuntaments.

Els menjadors escolars tradicionalment estaven 
gestionats per les AMPA amb el suport i col·labo-
ració de la direcció de cada centre, però les di-
ficultats que això comporta fa que cada dia més 
se’n delegui la gestió directa al Consell Comarcal 
del Tarragonès.

Aquest no és el cas dels municipis de La Secui-
ta i Perafort, que l’han assumit directament els 
seus Ajuntaments.

Així com es va fer a finals del curs passat amb 
les AMPA. Per tal de portar una gestió uniforme 
i homologada, el Consell Comarcal, a instàncies 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, 
també donarà suport i supervisarà els processos 
d’aquests dos municipis en relació als serveis dels 
menjadors escolars.

Aquesta supervisió permetrà fiscalitzar la gestió, 
facilitar l’assessorament del Consell Comarcal en 
aquells casos que sigui necessari, presentar els 
informes d’una manera transparent i homogènia i 
garantir totes les àrees que inclouen el servei. En 
cap cas, però, es marcaran les pautes d’actuació 
de l’Ajuntament vers el menjador escolar, que se-
guirà sent sobirà en les seves decisions, garantint 
la qualitat dels àpats i l’organització.

Per tal d’assimilar aquest criteri, Daniel Cid, presi-
dent del Consell Comarcal del Tarragonès ha sig-
nat un conveni de col·laboració amb Eudald Roca 
i Joan Martí Pla, alcaldes de La Secuita i Perafort, 
que estarà vigent fins l’any 2022.

El Gran Recapte a La Secuita

Els dies 15 i 16 de desembre, persones volun-
tàries pertanyents a la parròquia de Santa Maria 
de La Secuita van organitzar la recollida d’ali-
ments del Gran Recapte.

Aquests dies, com a mostra de solidaritat envers 
les persones amb més necessitat i de forma anò-
nima, tothom que anava a comprar podia fer una 
donació d’aliments no peribles o de productes 
d’higiene personal a les voluntàries que es tro-
baven a la sortida del supermercat Fraga de La 
Secuita.

Cadascú col·laborà com bonament pogué: un 
paquet de macarrons, un quilo de sucre, un litre

d’oli, un pot de sabó..., mica en mica s’anaven 
omplint les capses, que al final de la jornada es 
traslladaven a la parròquia. Els productes reco-
llits, un cop classificats i empaquetats per les 
voluntàries, foren entregats al banc d’aliments de 
Càritas per la seva distribució.

Volem agrair la gran solidaritat mostrada al muni-
cipi de La Secuita, que va fer que la recollida del 
Gran Recapte fos un èxit per la quantitat de ma-
terial recollit. El vostre gest desinteressat ha fet 
possible que moltes famílies i persones que ve-
ritablement ho necessiten puguin gaudir d’unes 
festes nadalenques una mica més dignes.

Vistabella celebra la 
castanyada

La nit del 31 d’octubre, com mana la tradició, 
Vistabella celebrà la castanyada amb un sopar 
al Casal Jujol.

Un sopar ben atapeït en el que no van faltar les 
castanyes, moniatos i panellets que els veïns de 
Vistabella compatiren asseguts a taula.

La festa de la castanyada fou una iniciativa de 
l’Associació Cultural i Recreativa de Vistabella 
que va aplegar un bon nombre de comensals. 
Aquets petits actes recuperen tradicions que pel 
ritme de vida actual i els nous hàbits d’importa-
ció van quedant una mica arreconades.

Josep Enric Mallafré 
rep una distinció del 
Consell Esportiu del 
Tarragonès
 
Un any més el Consell Esportiu del Tarra-
gonès ha convocat els Premis i la Beca Avri-
ga Fvscvs 2017. L’objectiu és fer un reco-
neixement al treball i l’esforç que diàriament 
porten a terme esportistes, entrenadors, pro-
fessors, dirigents esportius i, en definitiva, 
tots aquells que tenen una implicació directa 
amb l’esport a la nostra comarca.

El lliurament va ser el dia 6 d’octubre, al Tea-
tre Municipal de Roda de Barà, i Josep Enric 
Mallafré Tisera recollí la distinció com espor-
tista més jove de la comarca que ha assolit el 
títol de Campió de Catalunya en la modalitat 
de trial. Assistiren també a l’acte l’Alcalde i el 
Regidor d’Esports del Municipi.

Felicitats Josep E
nric!
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Les Gunyoles acull la XV Trobada 
d’Associacions del municipi
El 23 de desembre es va celebrar la XV Trobada 
d’Associacions del municipi. Aquestes troba-
des d’associacions son anuals i amb caràcter 
itinerant per tots els pobles que formen el mu-
nicipi, aquest any li corresponia a Les Gunyoles 
acollir la trobada.

L’objectiu de les trobades és el d’informar les 
associacions dels projectes que s’estan realit-
zant i recollir noves propostes dels seus repre-
sentants per tal d’incorporar-les a les planifica-
cions municipals, urgents o futures. Tanmateix 
les associacions han de recollir els suggeri-
ments dels seus associats i els hi retornen la 
informació dels temes tractats.

És un espai de debat i participació en la vida 
municipal, en la qual hi estan representades to-
tes les entitats legalment constituïdes i sense 
ànim de lucre inscrites en el municipi. 

En aquesta reunió també s’escolliren els projec-
tes de cooperació al tercer món i les dotacions 
econòmiques en les quals el municipi col·labora. 
Aquest any es dotaren amb 3.000 € el projec-

te de formació presentat per Nepal Akí (Nepal) i 
també amb 3.000 € el projecte d’escolarització a 
la selva amazònica de Requena (Perú).

Per finalitzar la jornada el bar del Casal de Les 
Gunyoles preparà un refrigeri pels assistents.

La Secuita mostra productes de 
qualitat i de proximitat
La mostra passà per La Secuita, Vila-rodona, Riu-
decanyes, Falset i Santa Coloma de Queralt

El cap de setmana del 5 de novembre, la Mostra de 
Productes Locals es realitzà a La Secuita. A partir 
de les 11 hores del matí, al poliesportiu de l’escola 
Guillem de Claramunt de La Secuita, obrí portes el 
Mercat d’Elaboradors Artesans que exhibiren al pú-
blic els seus productes fets al Camp de Tarragona i 
amb matèries saludables i de qualitat.

A les 12 hores tingué lloc una xerrada on es parlà 
sobre què ens aporten els productes fets a ‘casa 
nostra’ i s’explicà el seu procés d’elaboració. Fi-
nalment, l’activitat estrella d’aquesta mostra arribà 
a les 13 hores amb el Taller de Cuina i Tast a càrrec 
de la reconeguda cuinera reusenca, Mariona Qua-
drada.

En un moment en què la nutrició saludable i la qua-
litat dels productes que mengem té més impor-
tància que mai, pel fet que els hàbits de consum 
i d’alimentació han empitjorat molt en els darrers 
anys, és molt recomanable prioritzar, a l’hora de fer 
la compra i de menjar, els productes de proximitat, 
produïts i elaborats a casa nostra.

Amb l’objectiu de promocionar aquest tipus de 
producte i de donar a conèixer l’àmplia gamma de 
producte local d’altíssima qualitat així com els seus 
processos d’elaboració, va néixer la Mostra de Pro-
ductes Locals que es va dur a terme en diferents 
llocs del Camp de Tarragona. Es tracta d’una fira 

pensada per descobrir l’autèntic mercat d’elabora-
dors artesans locals, de manera que a cadascuna 
de les cinc fires programades a les diferents comar-
ques del Camp de Tarragona hi participaren només 
productors de la zona, els quals mostraren al públic 
assistent tant el producte que ofereixen com el seu 
procés d’elaboració.

La primera de les mostres va tenir lloc el diumenge 
15 d’octubre a l’Espai Heura de Riudecanyes, i va 
comptar amb la participació d’elaboradors artesans 
del Baix Camp. El programa era el següent:

4 de novembre – Vila-rodona (Alt Camp)
5 de novembre – La Secuita (Tarragonès)
11 de novembre – Santa Coloma de Queralt

(La Conca de Barberà)
12 de novembre – Falset (Priorat)

Cada una de les mostres comptà només amb pro-
ductors d’aquella mateixa comarca amb l’objectiu 
precisament de potenciar el producte de proximi-
tat, quilòmetre zero, producció limitada i elaboració 
artesanal. A la fira s’hi podia trobar mel, vins, em-
botits, pa, formatge i qualsevol altre producte de la 
comarca que hagi passat un procés d’elaboració 
artesà. 

Tal com explicà Mariona Quadrada, una de les pro-
motores de la Mostra: ‘ El que volem aconseguir és 
donar a conèixer el producte de proximitat real al 
gran públic i fer pedagogia sobre la importància que

té a diversos nivells: tant 
nutricional i per la salut com també en la vessant 
gastronòmica i fins i tot professional, de reconeixe-
ment a les persones que elaboren el producte i als 
processos que utilitzen’.

La Mostra de Productes Locals és una iniciativa 
finançada pel Fons Europeu Agrícola de Desen-
volupament Rural, amb la col·laboració de Gene-
ralitat de Catalunya Departament d’Agricultura i 
LEADER del Camp.

Els més petits de Les 
Gunyoles van a buscar 
el Tió per fer-lo cagar

El dia 23 de desembre els nens i nenes de Les 
Gunyoles es van reunir a les portes del Casal 
a les 13 hores per anar a buscar al Tió . . . i el 
van trobar ben amagat pels voltants del poble .

Després, entre tots, els van portar a la plaça 
del Casal on al ritme de la cançó del Caga Tió 
li donaren moltes bastonades perquè cagués 
llaminadures . Van cantar tan bé i li arriaren tan-
tes bastonades que el Tió cagà llaminadures per 
tots ells . Finalment deixaren que el Tió tornés al 
bosc per engreixar-se; l’any vinent, per aques-
tes dates, quan estigui ben gros, ja el tornaran a 
anar a buscar per cantar-li la seva cançó .

Una bonica tradició que els nens i les nenes 
de Les Gunyoles no estan disposats a deixar-
la perdre . 

Mercat del Trasto a l’Argilaga
Cada mes d’octubre a l’Argilaga es celebra el 
“Mercat del Trasto”, aquest any va ser el dia 
22. Una bona ocasió per passar el matí en un 
espai d’intercanvi, de compra – venda de di-
versitat d’objectes antics o semi nous, llibres, 
discos, roba i moltes curiositats.

Va haver molts paradistes a la plaça de l’Es-
glésia i tampoc faltaren l’esmorzar i el vermut 
que oferia l’Associació, tot ambientat amb 
música en viu.

Aquest mercadets d’objectes de segona mà 
generen molta expectació i atrauen un bon 
nombre de visitants i expositors que segueixen 
les diferents organitzacions fetes pels pobles, 
i el Mercat del Trasto de l’Argilaga està conso-
lidat entre els organitzats en el mes d’octubre.

Ha estat una iniciativa de l’Associació Cultural 
de l’Argilaga.

Sortida a l’alzina centenària
Tots sabem que els camps que ens envolten 
estan plens de raconets molt màgics, però n’hi 
ha un que ens agrada especialment. Parlem 
de l’alzina centenària.

Que no sabeu què vol dir que una alzina sigui 
centenària? Doncs que té més de 100 anys... 
o de 200 o de 300!!! Us imagineu tot el que 
haurà vist aquest arbre? Quants dies de pluja, 
quantes sortides de sol, quants ocells hauran 
fet niu en les seves branques, quanta gent 
haurà passat pel seu costat i quantes vegades 
s’haurà sentit sol?

Arribar fins a l’alzina no va ser fàcil, però tot el 
grup va demostrar que són uns excursionistes 
de primera. Equipats amb les motxilles, mapes 
i brúixoles i molta energia comencem el camí 
entre masos, rastres d’animals, cants d’ocells 
i plantes interessants amb noms molt gracio-
sos, com ara la Rubia peregrina o el tapaculs. 
I tot el que vèiem, oloràvem i sentíem, ho anà-
vem apuntant a la nostra llibreta de camp.

El més important, però, d’aquesta sortida va 
ser aprendre a caminar junts, en grup, pen-
dents els uns dels altres i cuidar-nos entre tots.

Ser sota de l’alzina fa que et tornis a preguntar 
tot el que haurà vist aquest arbre. Creieu que 
se’n recordarà de nosaltres? De ben segur que 

sí... Jo, per si de cas, l’abraçaria ben fort cada 
cop que hi torni!

Gràcies a tots els que vau venir, per les ganes 
d’aprendre i d’ensenyar, i per l’esforç que vau 
fer sense perdre el somriure!!!

Un-Ànima + AMPA

Millores al camí 
de Mas de Llaxò
Durant el mes de desembre s’han fet millores 
en el camí de Mas de Llaxò, a l’alçada del 
bosc de Ballera, en un tram costerut que pre-
sentava molta dificultat pel transit de vehicles 
agrícoles i en un altre tram direcció l’Argilaga 
força erosionat pel pas d’aigües.

Els treballs han consistit en perfilar l’amplada 
del camí per donar-li una amplada homogènia 
i la posterior pavimentació d’uns 100 metres, 
amb base de formigó d’uns 20 cm de gruix, 
per impedir l’arrossegament d’àrids i la for-
mació d’escòrrecs en el tram amb més desni-
vell, així com suportar el pes de la maquinària 
agrícola. També s’ha construït un mur d’es-
cullera en un altre tram d’uns 60 metres, amb 
ferm de formigó d’uns 15 cm i gual pel pas 
d’aigües pluvials.

Aquesta actuació ha estat adjudicada a 
dues empreses del municipi;  Magí Saperas, 
els treballs de pavimentació per import de 
10.743,30 € i Excavacions Abajo, els movi-
ments de terres, per import de 1.292,04 €. 
Pel que fa al finançament de l’obra el Con-
sell Comarcal del Tarragonès ha subvencio-
nat l’actuació, dintre del programa d’arranja-
ment i millores dels camins rurals 2016, amb 
5.454,54 €, assumint l’Ajuntament de La Se-
cuita la resta de l’import, 6.580,80 €.
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V edició del Mercat Boig a Vistabella
El 12 de novembre va tenir lloc la 5ª edició del 
“Mercat Boig” de Vistabella. El dia va acom-
panyar a sortir de casa i una bona quantitat de 
paradistes van exposar els seus productes als 
carrers que envolten el Casal Jujol.

“Vine a remenar, triar i comprar”, deia el cartell 
anunciador d’aquesta edició del mercat boig, i 
això és el van fer les nombroses persones que hi 
van assistir, encuriosides en trobar aquella peça, 
aquell objecte d’utilitat en un passat proper i que 
ara dorm el somni de l’oblit exposat en una pa-
radeta a l’espera que algú mostri interès per ell.

També s’oferia l’oportunitat de repostar forces 
al Bar del Casal Jujol amb un bon esmorzar, tant 
veïns com visitants refrescaren la gola entre re-
gateig i regateig o celebraren que havien pogut 
firar quelcom que era del seu interès. 

Una iniciativa de l’Associació Cultural i recreati-
va de Vistabella, amb el suport de l’Ajuntament 
de La Secuita.

Pessebre Vivent
a l’Argilaga
El 23 de desembre el poble l’Argilaga es va 
transformar en el poblet de Betlem . A cada por-
talada de la plaça de l’Església i plaça Domin-
go es podia trobar una estampa del pessebre 
vivent. El naixement, els reis, diferents oficis 
i venedors, pastorets, soldats romans, anima-
lets de corral, conreus i fins i tot un riu on hi 
corria l’aigua per sota d’un pont. Tot era repre-
sentat al poble de l’Argilaga on els veïns s’ha-
vien transformat, per una nit, en habitants de 
Betlem lluint vestits de l’època.

Van acudir a veure’l visitants de tots els po-
bles del voltant, el recorregut era ple de gent 
que aturava el seu pas a cada portalada . Per tal 
de combatre el fred de la nit hom podia tastar 
unes llesques de pa torrat amb llonganissa a 
la brasa i un bon vi de l’Argilaga o una infusió 
d’herbetes ben calenta.

En acabar la representació del pessebre vivent 
tots els veïns de l’Argilaga es van reunir al Ca-
sal del poble per replegar-se entorn a un sopar .

Ha estat una iniciativa de l’Associació Cultural 
de l’Argilaga amb el suport dels veïns i veïnes 
del poble de l’Argilaga.

Felicitats per
la bona organitzac

ió!

L’Argilaga
acomiada
l’any 2017
El poble de l’Argilaga acomiadà l’any 2017 amb 
una gran festa-sopar de cap d’any; no hi mancà 
res: combinat de benvinguda, còctel de gambes 
i assortiment de cap d’any, fricandó amb guar-
nició, postres, aigua, vi, cava, cafè, licors... i els 
tradicionals raïms de la sort amb bossa cotilló.

A les 12 de la nit es retransmeteren en directe 
les campanades, amb connexió des del rellotge 
del campanar de l’Argilaga i festa grossa ame-
nitzada pel grup O-xenta’as, que tocà tota la nit.
La participació fou tan nombrosa que l’Asso-
ciació Cultural de l’Argilaga va haver de limitar 
l’aforament de les inscripcions a la cabuda de la 
sala del casal on es celebrà la festa.

No hi ha millor forma d’acomiadar-se de l’any!!!

La Diputació i
l’Ajuntament acorden 
regular el trànsit a
l’interior del municipi

L’acord afavorirà la convivència entre vehicles i 
ciutadans i millorarà la seguretat viària.

La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de La 
Secuita han signat el dia 14 de novembre, des-
prés de tres anys de projectes i negociacions, el 
conveni que permetrà regular el trànsit a l’interior 
del municipi.

L’acord preveu les accions necessàries per part 
de les dues institucions per tal de fer compati-
ble i segur el trànsit de vianants i de vehicles a 
l’interior del municipi de La Secuita, establint uns 
sentits únics de circulació, de 4 metres d’ampla-
da pel pas de vehicles.

El projecte afecta les carreteres TV-2231, direc-
cions Perafort - l’Argilaga, i la T-223, direccions 
Tarragona - Vallmoll , en el seu pas per la població 
de La Secuita, que formen part de la xarxa viària 
de la Diputació de Tarragona, i el carrer de Pro-
grés, de l’Ajuntament de La Secuita.

Per tal d’integrar la carretera en la trama urbana, 
aconseguir pacificar el trànsit i garantir la convivèn-
cia amb seguretat entre vianants i vehicles s’assig-
narà un sol sentit de circulació pels carrers Doctor 
Porta i Verge del Pilar i l’altre sentit pel carrer del 
Progrés, que passarà a formar part de la xarxa viària 
de la Diputació de Tarragona.

Aquest canvi en la mobilitat urbana preveu també 
l’ampliació de les voreres, canvi d’enllumenat i la 
reubicació d’aparcaments a les tres vies afecta-
des, així com la construcció de dues rotondes 
urbanes per minorar la velocitat dels vehicles en 
trànsit i millorar les incorporacions i creuaments 
dels vials, fent més segur el trànsit de vianants en 
els recorreguts escolars.

El president de la Diputació, Sr. Josep Poblet, 
i l’alcalde de La Secuita, Sr. Eudald Roca, han 
subscrit aquest conveni en un acte celebrat al 
Palau de la Diputació, al qual també ha assis-
tit el vicepresident segon de la institució, Sr. 
Josep Masdeu.

La Diputació de Tarragona es farà càrrec de 
l’execució de les obres, pressupostades en 
1.434.390,31 € i l’Ajuntament de L a Secuita assu-
mirà la previsió de les instal·lacions de canalitza-
ció de la xarxa de gas en els trams de l’actuació.

XERRADA
L’ESTRÈS AL SEU LLOC

dijous 15 de març
17:30h
Sala de Plens
de l’Ajuntament  de La Secuita 
carrer Sant Cristòfol, 2
A càrrec de:

Ana Gutiérrez Leal
Llicenciada en Psicologia per la UOC / Màster en COACHING i ALT RENDIMENT 
ESPORTIU per ISEP / Màster en PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜISTICA per l’AEPB 
/ Col·legiada nº 20758 / Acreditació oficial del COPC com Psicòloga COACH / Acre-
ditada com Psicòloga General Sanitària / Formació en Teràpies de Tercera genera-
ció: Mindfulness, Acceptació i compromís, Hipnosi desperta, EFT / Membre de la 
Secció de Psicologia de l’Esport del COPC / Responsable d’equips de treball des de 
1990 en l’Administració Publica. / Formadora en psicologia esportiva i mindfulness 
aplicat a l’esport en diferents clubs esportius. / Formadora en mindfulness i teràpies 
de tercera generació per reduir l’estrès.

Per què plantejar una formació
per enfrontar adequadament l’estrès?

Degut al nostre estil de vida, la salut, el rendiment i les relacions 
interpersonals són les principals víctimes de l’estrès crònic.
A més, els problemes per centrar l’atenció són avui en dia cada 
cop més freqüents i una de les majors demandes en edat escolar.

La salut, el rendiment i les relacions interpersonals,
les principals víctimes de l’estrès crònic.

· Descobrint el nostre disseny i funcionament cerebral
· Comprendre els mecanismes de l’estrès.
· Com ens afecta el nostre estil de vida? Què no fem?
· Aprenent a gestionar-nos. Respondre vs Reaccionar.
· La solució, al nostre cos! Rutines de relaxació.
· MINDFULNESS. L’entrenament de l’atenció.



1 d’octubre, un somni de llibertat!

“El referèndum so-
bre la independència de Catalunya, oficialment 
Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya 
(conegut com 1-O) va ser un referèndum d’au-
todeterminació vinculant que fou celebrat l’1 
d’octubre de 2017.

Fou organitzat pel Govern de Catalunya. Tanma-
teix el Govern d’Espanya s’hi oposà d’acord amb 
la interpretació de la Constitució i cap voluntat po-
lítica per sentir la veu del poble de Catalunya sobre 
aquesta qüestió. La seva convocatòria va ser oficial-
ment suspesa pel Tribunal Constitucional d’Espanya 
l’endemà de la seva polèmica aprovació, però el Go-
vern Català continuà la seva organització basant-se 
en la Llei del referèndum d’autodeterminació, de 6 
de setembre. Més de dos milions de persones van 
votar i es van produir escenes de forta violència física 
per part dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.

A última hora, quan els ciutadans ja havien orga-
nitzat de forma espontània centenars de tancades, 
les entitats i fons 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 electorals durant el cap de 
setmana; l’objectiu era evitar el tancament i precinte 
dels col·legis tal com havia demanat la jutgessa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. D’aques-
ta manera, moltes escoles van fer activitats lúdiques 
durant divendres a la tarda i dissabte. Les entitats 
van convocar la ciutadania a defensar els col·legis 
des de les cinc del matí de diumenge.”

Al municipi de La Secuita, de manera auto-organit-
zativa, veïns i associacions, organitzaren “Jornades 
de convivència” al col·legi un cop finalitzada la jor-
nada escolar de divendres, per tal d’impedir que es 
precintés l’escola per part dels Mossos d’Esquadra, 
acatant les ordres de la Fiscalia.

La nit de divendres va passar sense cap incidència 
al municipi, uns poquets voluntaris que anaven in-
crementant el seu nombre a mida que passaven les 
hores, realitzaven activitats a l’escola, s’organitzaren 
torns per dormir al gimnàs i es mantenia contacte 
amb els altres col·legis dels pobles del voltant, cada 
poble ocupava el seu col·legi.

Dissabte al matí anava en augment el nombre de 
veïns i veïnes desplaçats a l’escola, s’organitzaren 
esmorzars, activitats, jocs de taula, pel·lícules, vigi-
lància, dinars...  seguien amb espectació i nervio-
sisme els informatius i noticiaris des d’un televisor 
instal·lat al gimnàs i per les xarxes socials de comu-
nicació. Mica en mica anava pujant el nerviosisme 
de la gent, però cada cop eren més i més il·lusionats.

A mitja tarda de dissabte aparegué un cotxe patru-
lla dels Mossos d’Esquadra, que aixecaren acta. 
Digueren que tenien ordre d’advertir-los que havien 
de desallotjar el col·legi abans de les 6 hores de l’en-
demà, van preguntar que qui era el responsable de 
les activitats que es portaven a terme al recinte, to-
thom va respondre a l’uníson: “Tots som els respon-
sables”. Veient que era molta la gent concentrada i 
que la patrulla es composava de solament dues per-
sones, educadament van fer els advertiments que 
se’ls havien ordenat i es van retirar del recinte.

A la nit arribaven a l’escola famílies senceres a sopar, 
portaven cistells plens, per ells i per la gent que allà 
hi era, per si volien sopar. El gimnàs i el pati s’omplí 
de taules i cadires, de gent del municipi de tota edat, 
compartint el sopar, la sobretaula, converses plenes 
d’il·lusió per l’endemà, d’històries del passat, recor-
dant els que ja no hi eren i del que els hagués agradat 
ser-hi en aquell moment i demà... “demà seria un dia 
per recordar”, deien entre ells.

A mida que la nit avançava, s’ultimaven les darreres 
mesures de protecció. Es va col·locar un remolc ben 
gran i ben carregat travesser a la porta del pati del 
darrera, es disposaven els espais per passar la nit, 
sobretot els joves; a les persones grans se’ls dema-
nava que anessin a les seves cases perquè pogues-
sin descansar més bé, però es resistien a marxar. 
“- Torneu de bon matí, aneu a descansar a casa, 
porteu tot el dia i esteu cansats” – els hi deien els 
més joves, “- tornarem abans de les 6!”– responien 
les àvies.

Diumenge 1d’octubre, a les sis del matí, el col·legi 
electoral de La Secuita era ple a vessar de veïns de 
totes les edats, disposats a exercir el seu dret a vot, 
disposats a defendre el seu col·legi, no s’apreciava 
el cansament de les hores passades, es creuaven 
mirades plenes d’il·lusió i nerviosisme. Cap a les set 

del mati els veïns alertaren de la presència d’una 
patrulla dels Mossos d’Esquadra a la porta del 
col·legi, venien a precintar el centre, la gent s’aglo-
merava a les portes per veure el que passava; en 
veure tanta gent i només sent dos mossos, van 
decidir que era aconsellable no entrar al col·legi i 
es van quedar a les portes.

Una mica després de les vuit es buidà la sala de vo-
tacions, es presentaren els membres de la mesa que 
havien rebut la carta de la Generalitat de Catalunya on 
els nomenaven. Hi havia voluntaris preparats per si els 
membres convocats no compareixien, però no calgué,  

doncs hi eren les persones convocades. 

El president de la mesa donà les 
instruccions i es constituí. En aquell moment sense 
saber com ni d’on va aparèixer l’urna entre els aplau-
diments de la gent. La portava un jove, la seva mira-
da era plena d’orgull, n’era conscient de la importàn-
cia del moment, caminava ràpid i l’aixecava amb els 
braços perquè tothom la veiés, la diposità a la mesa i 
es retirà. Els membres de la mesa col·locaren els pre-
cintes a l’urna i intentaren accedir al cens electoral. El 
col·legi havia d’obrir les portes a les nou i ràpidament 
la gent va formar una llarga cua a la porta de la sala 
per entrar a votar.

De sobte no es podia accedir al cens electoral, les 
pàgines habilitades per fer-ho estaven intervingudes, 
apareixia un missatge dient que eren clausurades i el 
símbol de la guàrdia civil. Els membres de la mesa 
continuaren repetint els intents, missatges de nous 
codis, noves adreces alternatives i nous bloquejos 
de les xarxes. Passaven les hores i la gent esperava 
pacientment fent cua per poder votar.

Començaren a arribar les primeres notícies de càrre-
gues policials fetes per la Guàrdia Civil i el cos Na-
cional de Policia. TV3 difonia les primeres imatges 
de càrregues violentes contra les persones que es 
negaven a abandonar els col·legis electorals o els 
impedien el pas per entrar. També es rebien notícies 
dels municipis propers, el col·legi de Renau havia es-
tat tancat per la Guàrdia Civil, a Vilabella els votants 
s’havien atrinxerat a l’escola i havien resistit l’atac, 
a Tarragona hi havia ferits en càrregues policials als 
carrers... Les cares d’il·lusió de la gent es transforma-

ven en un sentiment d’incomprensió serè, ningú es 
podia creure les contundents imatges retransmeses, 
no donaven crèdit a les notícies de les emissores de 
ràdio, a les sagnants fotografies que es rebien per les 
xarxes socials, als llistats de ferits que augmentaven 
per moments, als rumors que deien que ja venien 
cap a La Secuita. Ningú es va bellugar de la cua per 
votar, tot al contrari, cada cop venia més gent d’al-
tres pobles on els hi havia estat impossible votar.

En aquell moment la tensió pujava per mo-
ments, l’alcalde pujà dalt del remolc que hi 
havia a la porta de l’escola fent una crida a la 
calma, a la no violència i a la preservació dels 
valors democràtics, explicà que l’urna havia 
estat evacuada per tal de protegir-la fins que 
es pogués connectar amb el cens electoral.  La 
gent esclatà en aplaudiments i crits de “vota-
rem! votarem!”

Passades les 11 del matí es po-
gué restablir la connexió amb els cens electoral. Fa-
mílies senceres, parelles amb cotxets i nens petits 
als braços, persones grans amb cadires de rodes 
o caminadors, tots eren conscients del moment i 
acudiren a dipositar el seu vot. Els que encara no 
havien votat feien cua pacientment esperant el seu 
torn, els que ja ho havien fet no volien marxar, volien 
quedar-se per defensar el col·legi si calia. 

Va ser inimaginable la capacitat d’organització de 
la gent, s’organitzava sola, duien el dinar preparat 
de casa, dinaven al pati de l’escola, instal·laven 
taules i cadires, portaven entrepans i begudes i 
les compartien amb els que no portaven res. Un 
grup vigilava l’entrada, un altre grup s’enfilava a 
les taulades per avisar si arribava algú no desitjat, 
d’altres controlaven els accessos al poble, si algú 
venia amb mainada petita o avis els deixaven pas-
sar perquè no fessin cua.

Cap a última hora de la tarda arribava gent de tot 
arreu per votar, els noticiaris internacionals ja parla-
ven de la violència emprada pels cossos de segure-
tat de l’estat, els llistats de ferits s’anaven engreixant 
exponencialment. En aquell moment proper al tan-
cament de la jornada els rumors que podíem rebre 
una visita no desitjada anaven creixent, allotjaren la 
mainada a la biblioteca de l’escola per preservar-la 
de possibles fets violents, un grup nombrós va fer 
un assaig de com bloquejar la porta d’accés, to-
thom estava espectant, afortunadament no vam 
rebre cap visita.

Quan ja havia votat tothom, els últims van ser l’alcal-
de i els membres de la mesa, a les 20 hores el pre-
sident de la mesa donava per finalitzada la votació, 
tothom va esclatar en un gran aplaudiment  alliberant 
la tensió de tantes hores acumulades. Començà el 
tancament del cens i l’escrutini, més d’una vintena 
de veïns van ser-ne testimonis, la resta esperava fora 
de la sala, seguint els resultats de la jornada en una 
televisió instal·lada al pati de l’escola.

Passades les deu de la nit el representant de l’ad-
ministració va llegir els resultats: Vots emesos 692, 
Sí 650, No 29, Blanc 9 i Nuls 4. Un noi s’aixecà i co-
mençà a cantar el Cant dels Segadors, la gent que 
quedava es va sumar al cant, abraçades. D’aquesta 
manera va concloure la jornada de l’1 d’octubre al 
municipi de La Secuita.

El més profund agraïment a tots aquells, Secuitencs, 
Argilaguencs, Vistabellencs, Gunyolencs, herois i he-
roïnes anònims que ho vau fer possible.

“Abans de l’obertura dels col·legis electorals i 
durant tot el dia, agents de la Guàrdia Civil i el 
Cos Nacional de Policia carregaren amb violèn-
cia contra les persones que es negaven a aban-
donar els col·legis electorals o els impedien el 
pas i entraren als col·legis electorals tot causant 
en alguns casos desperfectes al mobiliari (la Ge-
neralitat calculà els desperfectes en 314.000 eu-
ros), especialment en les ocasions en les quals 
els votants es varen atrinxerar.  Aquestes acti-
vitats estan dins del marge de l’Operació Co-
pèrnic, costant uns 87 milions d’euros segons 
anuncià el ministre de l’interior d’Espanya Juan 
Ignacio Zoido. L’actuació de la Policia Nacional i 
la Guàrdia Civil causà 1066 ferits (5 de greus,un 
dels quals perdé la visió d’un ull), entre els quals 
n’hi havia 23 majors de 79 anys i 2 menors d’11 
anys. Les càrregues van rebre nombroses con-
demnes, principalment de mitjans de comuni-
cació i polítics internacionals com ara el Primer 
Ministre belga, el Ministre d’Exteriors finlandès, 
el Primer Ministre eslovè o nombrosos diputats. 

Les actuacions de la Policia i la Guàrdia Civil su-
posaren la clausura de 92 col·legis més. Entre 
Mossos d’Esquadra i cossos estatals es clausu-
raren 319 col·legis. Informacions periodístiques 
van xifrar en més de 1.000 efectius els policies 
que van actuar aquell dia a Catalunya. No hi ha 
dades oficials donat que el Govern espanyol va 
considerar l’actuació com a secret d’estat. 

Durant les càrregues i els assalts a col·legis s’em-
praren pilotes de goma, material prohibit a Cata-
lunya, i gasos lacrimògens. Malgrat que el Govern 
espanyol defensà la proporcionalitat de les actua-
cions policials, els observadors internacionals es 
declararen impactats i digueren que l’objectiu de 
les actuacions policials violentes era evitar un pro-
cés democràtic pacífic; alguns mitjans internacio-
nals com ara la CNN citaren les declaracions de 
Jordi Turull respecte les actuacions policials en les 
quals afirmà que la situació és “la vergonya d’Eu-
ropa”; d’altres com Libération digueren que era la 
derrota de Rajoy.

Per contra, la Comissió Europea manifestà el seu su-
port al Govern d’Espanya, reafirmà la il·legalitat del 
referèndum, recordà que una Catalunya indepen-
dent quedaria fora de la Unió Europea i demanà que 
ambdós bàndols deixessin la confrontació i comen-
cessin el diàleg.

També hi hagueren alguns incidents aïllats de violèn-
cia contra la policia com llançament de pedres o 
atacs amb mobiliari i objectes contundents, i el mi-
nisteri de l’Interior declarà que 33 agents de policia 
(19 Policies Nacionals i 14 Guàrdies Civils) resultaren 
ferits durant les actuacions.

Dies més tard, l’ONG Human Rights Watch va re-
dactar un article condemnant la violència policial i 
qualificant-la d’”excessiva”. En el seu informe anual 
que presentà a París inclogué el tema de Catalunya 
amb la violència policial durant l’1-O, l’aplicació de 
l’article 155 que va suposar la dissolució del govern i 
els judicis a càrrecs electes. “ (Wikipedia).
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Josep Maria Masgoret Rull,
un personatge polifacètic i un patrimoni oblidat.
Paraules clau: arqueologia, història local, do-
cumentació, l’Argilaga, aficionats locals.

L’any 1999 es va publicar la Història del Catllar 
i al 2000 es va celebrar el Bicentenari de la Pa-
rròquia de l’Argilaga. Al 2010 es va obrir el Cen-
tre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià. 
A mesura que aquests projectes prenien for-
ma, també ho feien la seva gent. Les persones 
som com el lligabosc, la mare selva o l’heura i 
creixem en la direcció del sol mentre ens afe-
rrem als arbres del bosc.

Fa pocs dies vaig rebre la notícia que el dia 
17 d’octubre de l’any 2017 va morir en Josep 
Maria Masgoret Rull. M’ha interessat escriure 
aquestes notes sobre la seva persona ja que 
era fill de l’Argilaga i durant molts anys va tenir 
un paper destacat a l’Argilaga i a la Secuita. 
Era fill de Rosa Rull Mañé i de Josep Maria 
Masgoret Feliu.

També m’interessa escriure sobre Josep Maria 
Masgoret ja que el vaig conèixer personalment 
en la vida quotidiana de l’Argilaga. A més a més 
he parlat amb moltes persones i molta gent el 
coneixia i en tenia una opinió. Les opinions po-
den ser personals, fruit de l’experiència, o opi-
nions adquirides, es a dir, producte del boca a 
boca i del pensament dominant.

L’any 2010 vaig supervisar el trasllat de l’arxiu 
de la Secuita al nou ajuntament i em vaig ocu-
par de la seva organització al nou lloc. Em vaig 
topar amb una gran quantitat de material  seu, 
producte del seu pas per l’ajuntament de la Se-
cuita. Em va tocar ordenar tota la documentació 
que la seva persona havia generat mentre havia 
estat de regidor.

El pare de Josep Maria Masgoret Rull havia estat 
secretari de la Cooperativa Agrícola de l’Argila-
ga i també va tenir algun tipus de càrrec a la 
Societat de Caçadors La Paloma. Era viticultor i 
caçador sobretot.

En Josep Maria Masgoret fill va ser durant molts 
anys ajudant de capellà a la parròquia de Sant 
Roc de l’Argilaga. Quan jo era més jove i feia 
d’escolanet a la Parròquia ja feia d’ajudant del 
capellà, i s’ocupava de posar el tocadiscos de 
les campanes de l’església i de llegir la lectura 
dominical. Es vestia com un diaca encara que 
crec que no havia estat mai ordenat com a tal.
La història de l’arqueologia a l’Argilaga no 
comença així sinó amb en Simon Keay de la 
Universitat de Southampton, que a meitat dels 
anys 80, junt a un equip d’arqueòlegs catalans 
va dirigir la prospecció de jaciments arqueolò-
gics al Camp de Tarragona. En aquestes pros-
peccions va localitzar alguns jaciments a l’Argi-
laga i a la Secuita i va recollir molta quantitat de 
material ceràmic. 

L’any 1982 el professor Francesc Cortiella i Ode-
na va publicar la Guia de la Secuita, a partir de 
material documental. Aquesta guia englobava 
l’Argilaga, la Secuita, Vistabella i les Gunyoles. 
A partir de l’any 1983 el secuitenc Josep Maria 
Batalla va començar a escriure alguns articles 
informatius sobre la història de la Secuita a la 
revista Lo lloch de la Secuita que va funcionar 
fins a l’any 1992.

Les vides es lliguen i al Catllar el paleta Pep Za-
ragoza coneixia l’arqueòleg Eudald Carbonell 
l’any 1990 i en Pep el va portar al jaciment dels 
Vinyets on s’havia localitzat sílex. En Pep va es-
tudiar per ser paleta i va aconseguir col·laborar 
amb en Eudald Carbonell fins a Atapuerca on 
va estar durant 10 anys com a voluntari a cau-
sa de la seva situació laboral. L’any 1996 es va 
començar a excavar al poblat de l’Edat del Ferro 
de l’Era del Castell.

En Josep Maria Masgoret Rull va estudiar ma-
gisteri i més tard història a la Universitat Rovira 
i Virgili. Allí va conèixer alguns futurs arqueòlegs 
com en Lluis Piñol o en Jordi López. Era un ner-
vi que mai podia parar. A l’any 1992 va realitzar 
una primera exposició de material ceràmic ibèric 

i romà a les Antigues Escoles de l’Argilaga. Hi 
va estar present en Rodolfo Cortés i la Marga-
rita Genera. També va ser el descobridor d’un 
paviment hidràulic al camí que va cap al Bosc 
del Xalet. Recordo tot allò amb ulls d’infant, com 
un jove que començava a respirar la història i 
el passat del poble. Es va repartir 
un treball fir-
mat al febrer 
del 1992  titu-
lat L’Argilaga 
Ibero-Romana 
i adornat amb 
cobertes de 
color vermell 
roig i de blau 
clar.

A més a més de 
la documentació 
que va generar 
l’Ajuntament de 
la Secuita, durant 
un parell d’anys 
un amic meu va 
tenir les claus de 
la casa dels seus 
pares al final del 
carrer Sant Roc. Hi anàvem a jugar i recordo que 
el pare havia guardat tota la documentació del 
seu pas per la Cooperativa Agrícola de l’Argilaga 
al seu domicili. Tenia molts llibres i documenta-
ció parroquial. Tota la ceràmica de l’exposició 
de l’any 1992 estava en unes taules a la granja 
que hi havia adossada a la casa. També tenia al-
guns testaments antics de l’Argilaga i de Mont-
buí, una llibreta de la parròquia de l’Argilaga i 
altres documents eclesiàstics.

En Josep Maria Batalla va redactar algunes lí-
nies sobre la història de la Secuita a La Casa de 
la Vila entre el 1998 i el 2000. També va fer al-
guna aportació a la revista Codony de Vilallonga 
del Camp i un petit reportatge al Diari de Tarra-
gona l’any 2000.

En Josep Maria Masgoret va tenir un paper 
important durant la Celebració del Bicente-
nari de l’Església de l’Argilaga. A l’any 2000 
entre els mesos de gener i de maig es van 
pronunciar quatre conferències sobre la his-
tòria de l’Argilaga, una d’elles sobre el pe-
ríode ibèric i romà. Les altres van ser sobre 
l’edat mitjana i l’època moderna. Hi van par-
ticipar el mossèn Manuel Maria Fuentes, el 
mossèn Salvador Ramon i l’investigador  Jor-
di López. També va participar en la realització 
d’una exposició anomenada Del bressol a la 
tomba amb una exposició de 422 objectes. 
En Josep Maria també va actuar en el Ball 

Parlat de Sant Roc fent del malvat escarceller 
de Sant Roc. Un paper que presagiava els 
mals papers que li tocarien fer en el futur de 
la vida de l’Argilaga.

Un any abans, al 1999, es va presentar la His-
tòria del Catllar, escrita pel mossèn i arxiver 
de l’arquebisbat de Tarragona, Manuel Maria 
Fuentes Gassó, i amb col·laboracions de Jor-
di López i d’en Pep Zaragoza entre altres. S’hi 
va escriure un capítol sobre la 

història de l’Argi-
laga. L’any 2002 
l’Ajuntament del 
Catllar liderat per 
CIU va recupe-
rar la propietat 
del Castell del 
poble i en Pep 
Zaragoza va 
començar a ex-
cavar-hi i a res-
taurar-lo sota 
la direcció 
d’arqueòlegs 
de l’IPHES, 
la Marta Fon-
tanals i en 
Josep Maria 
Vergès.

En aquella època en 
Josep Maria Batalla va escriure unes notes his-
tòriques sobre la Secuita abans de morir i les va 
enviar a l’alcalde de l’ajuntament de la Secui-
ta. Crec recordar que va morir a una residència  
d’ancians de la Pobla de Montornès al 2003 o 
al 2004.

L’any 2003 en Josep Maria Masgoret va entrar 
per la llista de CIU al govern de l’Ajuntament de 
la Secuita, liderat per ERC. Durant els anys en 
que en Josep Maria Masgoret Rull va estar a 
l’Ajuntament de la Secuita va estar investigant a 
l’arxiu municipal, va fer entrevistes i va publicar 
alguns treballs a la revista La Veu del Municipi 
sense firmar els seus treballs. Al juliol del 2004 
es va proposar de crear el Centre d’Estudis Cla-
ramunt Montbuí com a president i va aconseguir 
reunir una junta dels quatre pobles: les Gunyo-
les, la Secuita, l’Argilaga i Vistabella. Es va firmar 
l’acta fundacional, es van aprovar els estatuts i 
es va formar la Junta Directiva. 

A partir d’aquí comença la llegenda negra 
d’en Josep Maria. El seu pare es va morir 
l’any 2000 i la seva mare l’any 2005. Va tenir 
alguns problemes al poble i a partir d’aquest 
any ja no el tornem a trobar per l’Argilaga i la 
Secuita. El Centre d’Estudis Claramunt Mont-
buí no va funcionar i crec que no es va dur 
a terme cap tipus d’activitat cultural. Jo vaig 
començar a treballar com a venedor al mo-
nestir de Santes Creus l’any 2005 i més tard 
com a guia l’any 2007.
L’any 2010 vaig tenir accés al material ceràmic 

de Josep Maria Masgoret per poder fer el tre-
ball final de màster, un treball que va ser dirigit 
per Jordi López i reconegut davant d’un tribunal 
a l’ICAC amb Josep Maria Palet, Jordi López i 
Josep Maria Macias. Els dibuixos del material 
ceràmic que vaig fer no han estat publicats en-
cara en cap revista ni en cap centre d’estudis. 
Des d’aleshores he publicat trimestralment a la 
Revista Quatre de la Secuita com a col·labora-
dor. També he anat publicant materials en revis-
tes d’altres centres d’estudis i pàgines web.  
Restaurar un castell no és cosa de poc temps 
i el Castell del Catllar no es va obrir al públic 
fins al 2010 com a Centre d’Interpretació dels 
Castells del Baix Gaià. A partir de l’any 2010 hi 
vaig començar a treballar com a guia turístic. La 
feina la vaig finalitzar l’estiu del 2012 per baixa 
per malaltia.

La casa on vivia en Josep Maria Masgoret i els 
seus pares va ser ocupada per un nou inquilí que 
generosament i amb el permís d’en Josep Maria 
em va cedir la ceràmica i la documentació de la 
Cooperativa Agrícola de l’Argilaga que conser-
vava del pare. Després de la mort d’en Josep 
Maria Masgoret fa pocs dies han començat a 
buidar la casa i han deixat tota la runa fora. Hem 
pogut recollir una bossa plena de material entre 
el que hi ha material de la Cooperativa Agrícola 
de l’Argilaga, fotografies antigues, parts anatò-
miques de dos esquelets humans , documents 
de La Paloma i algunes llibretes parroquials.

La seva història i la meva convergeixen en la pu-
blicació de Carles el Poll. Bandoler de l’Argilaga. 
A tall anecdòtic en Josep Maria Masgoret també 
el vaig tenir de professor de música quan estudia-
va a l’escola de primària al Guillem de Claramunt 
de la Secuita. Crec que sempre va tractar bé als 
alumnes que va tenir i els animals que criava. Als 
últims anys al poble el recordo una mica deprimit 
i gris, com si l’ambient se li hagués fet una mica 
advers. Com diria un amic meu pastor, els anyells 
se li van convertir en llops.

La seva figura ha estat important en la història 
de l’Argilaga i de la Secuita. Al morir en Josep 
Maria Batalla va intentar ocupar el seu lloc en 
l’entramat social del municipi com a historiador 
i es va fer càrrec de la revista. La història dels 
pobles també l’escriuen les persones del dia a 
dia com en Batalla, en Masgoret, en Zaragoza o 
jo mateix. I a vegades som les persones del dia 
a dia els que fem moure la història.

Recordo que el Josep Maria tenia molt mate-
rial documental de la Cooperativa i material 
parroquial de l’Argilaga. L’apropiació d’aquest 
material, que antigament era de fàcil accés i de 
consulta lliure a les parròquies, respon a les més 
variades motivacions i raons. Recordo que quan 
anava a jugar a casa seva amb uns amics també 
hi havia l’ordinador d’en Josep Maria, un disc 
dur on devia tenir tot el material que publicava o 
que tenia pendent de publicar al Centre d’Estu-
dis Montbuí Claramunt. Seria interessant recu-

perar aquest material abans que vagi a parar a 
la deixalleria.

En aquest article vull fer referència al document 
titulat Esta libreta contiene Reglamento de la 
Cofradia. Consueta. Relación de las mejoras he-
chas en esta parroquia de Argilaga. Aquesta font 
documental va caure a les meves mans junt a 
alguns testaments antics i unes dispenses ma-
trimonials de l’Argilaga. Vaig poder-ne redactar 
apressuradament algunes notes i fer-ne fotogra-
fies. Algunes d’elles de mala qualitat. La llibreta 
es trobava en bon estat mentre que els altres do-
cuments tenien taques d’humitat i havia pàgines 
que estaven pràcticament illegibles. Avui en dia 
segueixen en mans privades i desconeixem el 
seu emplaçament i el seu estat de conservació. 

En Josep Maria Masgoret no era tant bon caça-
dor com el seu pare ni devia tenir armes. No era 
violent i no crec que mai fes mal a ningú. Era 
molt diferent al seu pare. El pare era de la So-
cietat de Caçadors i ell fill de la Parròquia de 
Sant Roc. Eren molt diferents però molt iguals 
a la vegada. Des del 2010 que no vaig tornar a 
veure en Josep Maria. El vaig trucar l’any 2012 
ja que estava fent un treball sobre el Ball Parlat 
de Sant Roc i molt amablement em va facilitar 
informació. A la meva memòria quedarà gravat 
l’entusiasme amb que venia els diumenges a 
l’església per participar de l’ofici dominical, les 
classes de repàs que donava a les granges o la 
seva afició per criar periquitos.

A més a més de l’arqueologia li interessava al-
tres coses i descobrir el nou mon que se li obria 
cada dia al davant. Li agradava estar amb els 
seus alumnes i veure a través d’ells el mon dels 
adults. Un plaer haver seguit les teves petjades 
fins aquí. Gràcies per tot el que vas aportar com 
a persona. A nivell personal no et vas portar ma-
lament i et recordaré com un mestre de l’Argila-
ga. Tota la feina que vas fer per donar a conèixer 
la història del poble no ha caigut a l’oblit. Un bon 
company i amic. Descansa en Pau.

Marc Dalmau Vinyals
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Un conte irlandès sobre un llogaret maleït
Fa molt de temps vivíem amb pau, erem un poble 
que vivia de la terra, dones bones i homes bons 
que viviem dels camps i dels fruits que ens pro-
porcionava la natura. Però un dia va arribar una 
sombra d’ulls ensanguinats que treia fum del ros-
tre. Portava un maletí ple de diners i va començar 
a comprar cases, propietats, terres i persones de-
pendents. A aquest aspectre el van seguir altres 
ànimes que també contaminaven i compraven 
amb els seus bitllets. 

Volien convertir la població amb un centre d‘inver-
sions i crear un poble harmoniós als seus anhels i 
els seus desitjos. Venien amb capital per conquistar 
i sotmetrens amb la cultura, les armes, les drogues 
i les prostitutes. Van començar a edificar cases i a 
parcelar terrenys. Des de la infantesa haviem jugat 
a fet i amagar en aquests camps, hi haviem passat 
infinitat de vegades mentre anavem a veure com 
treballaven la terra o quan començavem a desco-
brir els racons del nostre món. Un bon dia van co-
mençar a clavar estaques de ferro i a delimitar totes 
les propietats amb valles d’acer. A dintre hi van fi-
car gossos agressius i hi van instal·lar alarmes.

Erem un poble de portes obertes i hospitalaris amb 
els que ens visitaven. Però les coses van començar 
a canviar i aquella marea de gent forania comença-
va a amenaçar en entrar a les nostres llars. Entre 
ells va arribar la fredor que no distingeix entre na-
cionalitat, condició social, sexe o professió. Moltes 
persones van començar a admirar a aquelles àni-
mes que venien ben vestides, amb cotxes luxosos, 
que obrien negocis i es rodejaven d’una aura de 
triomf. Van convertir-nos en objectiu de les seves 
conquestes personals, familiars o associatives. 

Els traginers, els jornalers i els mossos van co-
mençar a desaparèixer. Camises estripades, texans 
descolorits i esportives foradades van deixar pas a 
camises ben planxades, corbates de seda, ame-
ricanes italianes i sabates de pell. Segons elles o 
ells, erem persones salvatges que viviem com a 
salvatges. Els horts van desaparèixer i els camps 
es van anar abandonant. Ens vam defensar com 
vam poder o com sabiem: cançons, cordes de gui-
tarra i històries.

Les ànimes ensangontades van ocupar una casa 
molt cèntrica del poble i emparant-se amb una 
llista electoral van apropiar-se de llars, camps i 
persones. Aquest exèrcit que venia de fora es-
tava perfectament jerarquitzat. A la soldadesca 
els hi prometien una casa, una parcel·la de terra, 
poder, familia i viure molts anys. La soldadesca 
no venia preparada per treballar la terra. Es con-
tentaven en poder ocupar el lloc dels hereus i les 
hereves de la terra. La capitania d’aquest exèrcit 
els hi prometia que podrien tenir la vida d’aquells 
tendres plançons si els substituien. Òbviament 
van utilitzar la confrontació per dividir famílies i 
trencar la societat.

Van establir el seu quarter general al centre del po-
ble i van bandejar els seus símbols. Eren banderes 
de conquesta per sotmetre. Des de les finestres 
ens van començar a disparar i van començar a 
teixir les relacions de la seva nova societat. Aquells 
carrers que havien estat pacífics es van convertir 
amb carrers intransitables. La nova societat te-
nia que tenir lloc pels nousvinguts, protagonistes 
d’una vida que creien que havien pagat junt a la 
parella, la casa o el cotxe.
Els lladrucs dels gossos, els comentaris agressius 
dels propietaris o el fum dels seus automòvils ens 
van desistir de continuar amb les rutes qüotidianes 
i vam canviar els senders pels que haviem transitat 
tants anys. Moltes d’aquestes sombres van pactar 
amb la soldadesca que ja portava anys assentada 
al llogaret. Eres personalitats adormides que es van 
començar a activar quan van sentir que arribaven 
persones que pensaven com elles. Alguns van 
poder sobreviure obrint negocis i negociant amb 
la soldadesca que venia de fora. Altres van ser 
acosats ja que volien obtenir informació per poder 
tenir una mica més de control social. Van utilitzar 
la religió com a mecanisme per valorar la condició 
social de les persones. Van situar persones afins en 
els llocs de responsabilitat del llogaret. Es va anar 
teixint una ret d’interessos, només eren la punta de 
l’iceberg amb que havia topat la població. Darrere 
d’ells hi havia interessos comercials, militars, polí-
tics, estratègics i econòmics.

Ens van començar a disparar amb les seves ciga-
rretes, a drogar-nos amb l’alcohol i les seves subs-
tancies opiacies, a matar-nos amb les seves prosti-
tutes. Les ancianes i els ancians anaven morint i les 
famílies originaries anaven creixent i expandint-se 
per les puntes. Ens van fer sangrar i van convertir 
el nostre dolor amb el seu plaer. Els nostres horts 
estaven sempre ben cultivats i treballats. Sempre hi 
havia verdura fresca per menjar. La seva ociositat 
senyorívola ens va fer abandonar les nostres acti-
vitats econòmiques basades amb el dia a dia. Vam 
deixar de cultivar verdures per no tenir-nos que 
agenollar. Vam deixar d’alimentar els animals del 
ramat per no embrutar-nos. Vam deixar de vestir 
pantalons esparracats, camises foradades i gorres 
descolorides. La visió del militar vencedor damunt 
del seu automòvil luxós ens va fer desistir de con-
tinuar treballant com les bones dones i els bons 
homes que erem. Les activitats econòmiques que 
haviem dut a terme durant segles van ser aban-
donades. Volien que fossim com aquesta imatge 
que venia imposada pels estereotips socials del 
moment. Una falsa sensació de victòria, de triomf 
o d’escalada social.

Van convertir a moltes dones i a molts homes com 
a centre de les seves conquestes territorials. Van 
convertir a les seves filles i als seus fills amb les 
icones del moment. Els seus automòvils i les seves 
cases en imatge del seu poder i capteniment. Les 
relacions socials que teixien estaven només condi-

cionades per si podien ser tòxiques per les famílies 
que tenien que batre. Volien tenir a tota una socie-
tat silenciada i col·locar el seu fruit al més alt de la 
piràmide damunt d’un coixí de fina seda.

Molta de la soldadesca va utilitzar la força bruta 
emparada amb la força de la seva llei. No es van 
tenir present els antics usatges ni les antigues 
normes tribals que havien regit la nostra societat 
durant segles. Encara sento els lladrucs de la sol-
dadesca mentre s’emborratxa pels carrers i exhor-
zitzen el seu mal humor i la seva ràbia. Tota ella 
recolzada per la falsa doctrina. La fredor fa temps 
que va venir a casa de matinada i va començar a 
apropiar-se de tots els racons del llogaret i del seu 
terme. Es van emparar amb la família per destruir 
l’escalfor que irradiava de la casa del costat.

Els rius es van anar contaminant, els arbres sagrats 
van ser tallats i la última fera del bosc va ser per-
seguida. Els bitllets d’aquells maletins van anar in-
vadint els mercats i van corrompre les ànimes dels 
seus habitants. La fredor va anar matant tots els 
arbres que hi havia al bosc per venerar el gran rou-
re majestuós. L’heura que se li arrapava a l’escorça 
va anar matant tots els arbres que anaven trobant 
les seves arrels. No tenia suficient, mai ha tingut 
suficient, volia calentar-se amb els troncs dels ar-
bres més joves. Va utilitzar la família com a mentida 
per ferir i delinquir impunament.

Són centenars els arbres que han crescut des 
d’aleshores. Són arbres deformats, sombres ani-
quiladores dels nostres arbres que comencen 
a creixer després de la gran gelada. De fet, hi va 
haver una autèntica cacera de bruixes i bruixots, 
encoberta per la legalitat que venia de fora. Són 
ociosos, no tenen ànima i es conformen amb res. 
Amb la seva forma de caminar ja es veu que no són 
aptes per les feines del camp ni per prosperar. Són 
la mala herba que mai acaba de morir. Les seves 
cançons són destructives i aniquiladores, la marxa 
de la soldadesca que va a la guerra.

L’ànima ensangonada i destructiva es la cara defor-
mada del poder. El poder només sap destruir famílies 
i partir la societat. En aquest llogaret maleït només hi 
creix la mala herba i punxant, la caca del ramat. Però 
al final s’acaben convertint amb les seves carcelle-
res i els seus carcellers. Converteixen al pollot amb 
el seu déu, amb el mascle cabró que les protegeix 
de la resta del bestiar. Molts de nosaltres hem anat 
morint a poc a poc i només hem trobat amb la mort, 
l’exili o l’empresonament la forma de viure.

El que no saben és que aquell que no s’agenolla és 
incapaç de veure  com comença a germinar la lla-

vor que ha plantat. El que no saben és que aquell 
que no camina es incapaç de parar-se a veure com 
creix la planta. Les nostres camisetes descolorides 
i esquinçades tornaran a decorar les canyes per on 
creixeran els fruits del futur. Les nostres gorres des-
colories i els nostres pantalons esparracats tornaran 
a ser les peces de tela que ocuparan els camps i tre-
ballaran les vinyes. Els pantalons dels nostres proge-
nitors i les camises dels nostres ancestres tornaran a 
veure créixer una nova generació que s’ocuparà de 
portar el fruit dels camps cap a la bodega.

La fredor ha utilitzat la mentida i la falsa història com 
a mitjà per a controlar el mercat de la informació, 
per escampar merda sobre la història oficial. El fu-
tur segueix estant en les nostres mans, en la de les 
hereves i els hereus de la terra. No ens compraran 
amb xalets en urbanitzacions calabroses, ni ens 
arrinconaran amb parcel·les vallades injustament, 
ni ens buidaran l’ànima amb imatges deformades 
de la seva soldadesca. No tindrem diners per pa-
gar la nostra lliberat però tindrem honor per resistir.

La història ens ho deu, la soldadesca ens ha robat 
les aspiracions i els somnis, que els nostres pro-
genitors profetitzaven quan estavem descansant 
en el bressol. M’agradaria dir que la història estarà 
en pau amb nosaltres quan poguem col·locar en 
el primer lloc a la nostra reina. Però ella també ha 
arribat a on està assassinant, dividint, comprant, 
controlant i aniquilant. Tant directament com a tra-
vés dels seus associats o mercenaris. A vegades 
penso que la nostra reina és la mateixa cara ensan-
gontada que va venir a destruir-nos.

Ja no crec en deeses ni en deus. Dubto molt que les 
seves intencions siguin diferents. De fet, no crec en 
una sola paraula de tot el que diuen. La preminencia 
social, la riquesa econòmica o la popularitat acaben 
guiant els seus passos. De fet, van ser una part de 
la fi d’aquells que considerava família. La nostra rei-
na es duplica i en lloc d’una en tindriem que col·lo-
car dues, o tres, o quatre o les que vinguin.

A vegades miro el meu veí i m’hi sento identificat. 
Esparracat, enganyat, destruit, aniquilat, abando-
nat. Ha viscut mil batalles i ha resitit mil fredors. 
Segurament seria molt millor governant que totes 
i tots aquells que diuen representar-nos. No està 
casat, és pobre, no te fills i no te una bona con-
dició social. Però seria molt millor governant que 
la fredor del vostre sistema despren. Erem un po-
ble pacífic que viviem de la terra fins que ens van 
començar a disparar. Els tirs venien amb forma 
d’acords de guitarra, en forma de cigarretes, en 
forma de cançons, en forma d’històries, en forma 
de cerveses o en forma de regals inocents.

La tribu del costat ha vist florir una primavera 
formosa i bella, amb atletes ben preparats i amb 
ments brillants. Potser la forma de tenir més es 
compartint el que tenim, rebaixant-nos fins ageno-
llar-nos, adorar els déus de plàstic que ens impo-
sen de fora, deixar de saludar al veí de tota la vida, 
trencar els llaços socials que haviem creat, imitar 
els pentinats de les conquistadores i els conquista-
dors, marcar-nos com si fossim animals de corral, 
fumar la mateixa merda de pipa i beure la mateixa 
merda d‘orins. Potser d’aquesta manera ens mira-
rien, es sentirien identificats i no els hi resultariem 
tant diferents.

De la mateixa manera, si agafeu una aixada o un 
pic, doblegueu l’esquena i conreeu els vostres jar-
dins, us agenolleu davant de la sortida del sol, us 
esparraqueu els pantalons, us embruteu les cami-
ses, baixeu de les vostres sofisticades màquines de 
guerra i abonyegueu les vostres montures; potser 
ens veurem reflectits en vosaltres i podrem cons-
truir una societat basada en el benestar, la salut pú-
blica, la pau i el respecte. Malauradament la fredor 
no sap acotxar el cap, ni agenollar-se, ni doblegar 
l’esquena, no sap mostrar cap tipus de feblesa.

Ens van començar a disparar des de les finestres. 
Les velles i els vells ens van acosar per impedir 
que les seves filles i els seus fills no es quedessin 
sense la seva parcel·la de futur. Ens van perseguir, 
ens van qüestionar, ens van interrogar inquisitorial-
ment, ens van fer creure que eren més del que real-
ment eren. Soldadesca amb afany de popularitat, 
prosperitat i acaparament

Una ancià de la tribu va dir fa molt de temps que 
s’havia fet massa gran i que no tenia ja prou seny 
per seguir governant. Era un moment de trenca-
ment, de pas d’una època a una altra. Creia since-
rament que la generació que el tenia que succeir 
estava més ben preparada, més ben educada i bén 
informada. Va delegar i el poder va passar d’un cap 
a una assamblea. Ara aquesta assamblea s’ha 
quedat petita i ja no representa a tot el lloc. Són 
testimoni d’una societat massa controlada, d’una 
societat que no perdona i que estigmatitza.

Que els draps esparracats serveixin de nou per ves-
tir-nos i que les montures deixin de ser vitrines per 
tornar-se cavalcadures. Només espero que el tragi-
ner o el jornaler pugui tornar a caminar esparracat 
sense que li fiquin un sambenet o una gramalleta 
de pobre, conflictiu, boig, brut o dolent. De fet, que 
hi hagi traginers o jornalers als pobles no és símbol 
d’enrariment o d’enreriment; són símbol de treball, 
de força, de constancia, de tenacitat i de laboriosi-
tat. Els vestits esparracats no donen mala imatge. 
Les montures brillants com la lluna si que la donen

La fredor i la calor s’han acabat unint de forma 
macabre amb un ritual de por, dolor i llàstima. La 
fredor que entrava a la botella ha acabat refredant 
l’escalfor amb la que la botella havia estat forjada. 
La botella ha deixat de ser una primavera de les 
collites del camp i s’ha convertit amb un artefacte, 
amb una màquina de matar de la tribu. Tot allò que 

no passi pel tamís del mascle cabró i la injuriosa 
comunitat de penitentes i penitents que el recolza, 
no serà mai legalment institucionalizat ni acceptat. 
Som aquí per trencar el motlle amb que us van fa-
bricar, per destruir el tamís amb que ens mireu.

Els nostres arbres ja no creixeran arrelats ni alineats 
com ens vau ensenyar. Els nostres arbres i cultius 
potser creixeran salvatges com en les històries que 
ens vau explicar dels herois i heroines de la vos-
tra infantesa. O potser simplement mirarem com 
creixen els vostres en mig del bosc. No volem estar 
en l’anell de la comunitat que porteu al dit. El cer-
cle que creeu amb la vostra memòria es excluient. 
Només pensant com vosaltes ens convertiu en una 
part de l’anell, amb la pervivència d’una història co-
muna que us englova com a comunitat i que us 
comunica de la generació passada a la del futur.

Les vostres maners són repugnants mentre forni-
queu entre les restes dels àpats reials de la nit ante-
rior. Un festí macabre d’entranyes, visceres i intes-
tins d’animals escorxats i sacrificats amb dolor. Era 
hora d’enviar l’animal a la matança per sacrificar-lo 
entre totes i tots. El sol i la lluna no surten ni es 
ponen cada dia a la mateixa hora. Però de vosal-
tres depen la nostra vida i la nostra mort. Us sentiu 
com a déus enviant a sacrificar a milers d’ànimes 
en camps d’extermini massiu. Però els invitats no 
senten el so dels gorrins abans de ser degollats. 
Només senten la falsa honestedat i la falsa simpa-
tia de la vostra rialla com a mercenaris del capital.

Fa molt de temps viviem en pau i tranquilitat. Però 
ens vam adonar que si el capital pogués elimi-
nar-nos del davant amb la seva fredor ho faria. 
El capital si pogués ens treuria del davant sense 
contemplacions. Fa molt de temps viviem fins que 
ens van prohibir el dret de viure follament. Se’ns 
va escurçar la línia de la vida i vam traficar per ser 
honestament productius en la cadena d’interessos 
socials que ens va tocar viure. 
Fa molt de temps viviem en pau com ens van en-
senyar les ancianes i els ancians. Treballant i vivint 
de la terra però ens vam cansar de la vostra ocio-
sitat i mediocritat. Ara volem viure en guerra per-
manent. Volem matar i volem ferir com vosaltres. 
Potser només així ens reconeixereu com a éssers 
humans d’una comunitat parcel·lada i incomunica-
da pels vostres mitjans, els vostres interessos i les 
vostres associacions ilícites i mafioses.

Totes les plantes punxaven però pacientment va 
protegir-se cada un dels dits de les seves mans 
amb miniatures de fina porcelana, com si fos una 
nina antiga. Va anar traient pacientment totes les 
punxes de cada una de les plantes, una per una. 
Com a resultat li va quedar una planta amb flors 
grogues molt encissadora. Però quan aquells ma-
letins plens de bitllets van apoderar-se dels inte-
ressos de la gent, aquelles plantes punxoses van 
rebrotar de nou. Van aparèixer per tot arreu i van 
dificultar les relacions del veïnat. 

Síocháin, saoirse agus daonlathas
(Pau, llibertat i democràcia en irlandès)
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La fi del món
Fra Bernat de Morrofort, que era predicador de molta 
anomenada, va fer un sermó molt bonic en què va 
glossar, amb una gran riquesa de paraules molt ben 
triades i de gestos molt apropiats, la imminència de 
la fi del món.

- Penediu-vos, pecadors i pecadores (la fórmula “pe-
cadors/es”, tan colossal, encara no s’havia inventat), 
que això s’acaba. S’ha acabat el bròquil. I té, missa 
est . No hi ha més cera que la que crema . Avui hi som 
i demà no hi som. Ves qui ho havia de dir!!
I tot d’altres coses per l’estil.

Tothom va sortir molt impressionat per les terribles 
i aclaparadores paraules del predicador . I jo- i amb 
molt motiu- molt més que els altres . Em van fer tant 
efecte, les paraules del predicador, que quan va ha-
ver acabat el vaig esperar a la sortida .

Em va acollir amb una gran cordialitat . Tractat de prop 
no tenia ni de bon tros aquell aspecte tan terrible amb 
què apareixia dalt de la trona. Se’l veia més aviat d’as-
pecte jovial . Això em va donar ànims per exposar-li el 
meu estat d’esperit amb tota la franquesa.

- És de debò, això, que el món està a punt d’aca-
bar-se? Tan poc, li sembla, que li queda de vida? 
Pensi, fra Bernat, que jo acabo de sortir de la pre-
só. M’hi he passat vuit anys i set mesos. Més de vuit 
anys tancat allí dins, entre quatre parets . I ara que 
n’acabo de sortir i que em disposava a fer la pau, em 
ve vostè i em diu que el món s’acaba, que és qüestió 
de dies, si no d’hores. Que ho ha dit de debò, allò 
d’”avui hi som i demà no hi som”?

La reacció de fra Bernat va ser molt positiva . Des-
prés d’una expressió fugaç i brevíssima de contra-
rietat, o de penediment, com si es digués a ell mateix 
que n’havia fet un gra massa, el rostre se li va il·lumi-
nar amb un ampli somriure d’indulgència, paternal 
i benevolent, com de qui domina perfectament la 
situació, i està en condicions de resoldre els proble-
mes morals de les pobres criatures d’aquest món:

- No us encaparreu, fill meu, per tot el que he dit, que 
un no s’ho ha de prendre al peu de la lletra. Que el 
món s’acabarà en el moment més impensat em sem-
bla fora de dubte, i per això cal, sigui quan sigui, que 
ens agafi nets de culpa i de pecat. Però, parlant amb 
franquesa, no crec pas que sigui demà ni la setmana 
entrant. Qui sap! Poden passar molts anys, encara!

Vaig respirar alleujat, com si m’haguessin tret un 
gran pes de sobre . I fra Bernat, cada cop amb més 
franquesa, va continuar:

-Apa, animeu-vos, fill meu, que encara heu de passar 
molt bones estones, en aquesta vida . Però escolteu, 
vuit anys de presó són molts anys de presó. Quina 
una en vau fer, que us condemnessin a vuit anys?

- Vuit anys, diu? A trenta anys, em van condemnar!-
Sort que m’he escapat per una claveguera! Imagini’s 
que no m’arribo escapar! Potser sí que m’hauria arre-
plegat la fi del món allí dins, entre aquelles parets!

Albert Jané

Calaix creatiu

Tàrtar de salmó

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

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

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

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

Recepta del curs “Cuina de la Tardor”
per Victor Echevarria

El racó de
la cuinaEl racó natural

de la saviesa

Els cigrons
Els llegums es consideren els germans pobres de 
la cuina, però el cert és que són veritables tresors 
gastronòmics i, sobretot, nutricionals .

Contenen un 19% de proteïna – la carn en té un 
18%-, aminoàcids essencials, ferro, magnesi, fòs-
for, potassi, calci i greixos no saturats, que són 
fonamentals pel nostre organisme . Són especial-
ment bons per a les persones que pateixen proble-
mes cardiovasculars, colesterol i diabetis .

Resulten beneficiosos per a les persones amb hiper-
tensió, tenen cura del bon funcionament del sistema 
nerviós i del muscular .

Tenen carbohidrats d’absorció lenta de manera que 
no provoquen pics de sucre, ens donen energia 
i ens mantenen tips més temps, cosa desitjada en 
dietes per aprimar . No engreixen, malgrat són molt 
calòrics .

Tenen cura de la salut del nostre fetge .

Ens protegeixen davant malalties cardiovasculars .

Afavoreixen la bona circulació sanguínia .

Són originaris de Turquia i d’allà van passar a la con-
ca del Mediterrani i a Europa, després a l’Àfrica, a 
Amèrica i a Austràlia . Segons la medicina xinesa, els 
llegums tonifiquen la substància del cos.

Per tal que la proteïna que conté el cigró sigui d’un 
alt valor biològic s’ha de complementar amb cereals 
integrals . De fet, la unió de llegums i cereals té el ma-
teix valor proteic que la carn . Per complementar-ne 
bé el perfil nutritiu s’hi pot afegir sèsam torrat, al-
gues. La barreja d’algues i llegums té un efecte re-
gulador sobre les glàndules endocrines, en especial 
sobre la tiroide .

PRESENTACIÓ BTT 4 POBLES
LES GUNYOLES

25 de febrer

18 FEBRER

2018

LESGUNYOLESVISTABELLA
LASECUITAL’ARGILAGA

- Bicicletada popular
- Ruta dels 4 pobles
- ITINERARI PRINCIPIANTS

Sortida:
Casal de Les Gunyoles 11h
Al finalitzar:
Degustació d’enciam amb romescu

Menú:
Calçots, patates i carxofes al caliu

Carn variada: llonganissa, xai,
cansalada i botifarra negra

Begudes:
Aigua, vi, cava i refrescs

Postres:
Taronja i flam casolà

Inscripcions fins al dia 23 de febrer
Al casal, per mail avgunyoles@tinet.cat,
o contactant amb qualsevol membre de la junta

de la cooperativa

La primera
cooperativa

elèctrica
del país

Casal Jujol de Vistabella
Divendres 23 de Febrer

18:30h

Col·labora:
Avv Les Gunyoles, Bar Casal Les Gunyoles, Musicmon, Aj. La Secuita

Per últim, us convidem com a veïns a formar part d’aquesta entitat que té com a 
objetciu fomentar la convivència i el benestar ciutadà promovent activitats de caire 
cultural i social, així com la defensa dels interessos comuns i la millora del nostre poble

CALÇOTADA

Preus:
20€ Adult associat
25€ Adult no associat
Menú infantil:
8€ Nens fins a 8 anys

Reforçant la xarxa Wi-Fi municipal
Durant el mes de setembre operaris de l’empre-
sa Edetronik van desmuntar tots els aparells de 
la xarxa Wi-Fi del municipi per poder procedir 
a la seva reprogramació i substitució d’aquelles 
peces que s’havien anat desgastant. També re-
orientaren les antenes que enllacen els diferents 
punts de connexió i repetidors de la xarxa.

La xarxa Wi-Fi del municipi de La Secuita conti-
nua sent una de les més punteres entre els mu-
nicipis de l’estat, tant pel seu abast com per la 
tecnologia emprada. Es va posar en servei ara 
ja fa vuit anys, i necessitava una renovació en 
algun dels seus components per tal de continuar 
prestant servei amb garanties.

Durant el temps que els aparells van estar al la-
boratori de l’empresa ens vam adonar realment 
del servei que prestaven i que en circumstàncies 
normals no ens adonem pel sol fet que les coses 
funcionen i no ens plantegem tot el que hi ha 
al darrere perquè segueixin funcionant. De sob-
te vam deixar de tenir línies telefòniques amb 
l’escola, l’escola bressol, no podíem programar 
reserves esportives, encendre els llums de les 
pistes, van deixar de funcionar les càmeres de 
seguretat, no podíem fer pregons ni sentir el so 
de les campanes, havíem de fer els controls de 
cloradors i les lectures manuals... i no ens po-
díem connectar a la xarxa.

Certament la reparació va durar més temps del 
previst en un principi, pel fet que alguns com-
ponents molt específics i especials, que en un 
principi no estava previst substituir-los, els ha-
vien de fabricar a Alemanya.

Finalment, durant el mes de desembre, la xarxa 
tornà al seu funcionament, molt més reforçada i 
amb més capacitat de comunicació i transmis-
sió de dades. Tot tornà a la normalitat, després 
d’un petit període d’ajustament de punts con-
crets un cop posada en marxa.

La xarxa Wi-Fi municipal està dissenyada per 
unir i transmetre informació, ordres i dades entre 
tots els equipaments municipals i serveis tèc-
nics. Pot abastar fins a diversos kilòmetres utilit-
zant punts d’accés intermedis amb antenes di-
reccionals, normalment col·locades en els punts 
més elevats del terme municipal. 

L’Ajuntament cedeix gratuïtament una part de la 
xarxa als veïns que així ho sol·liciten, tot i tenint 
en compte que els obstacles i parets de les ca-
ses poden bloquejar el senyal si no es disposa 
d’antena receptora. El flux d’aquesta cessió està 
limitat per llei, doncs el seu objecte és el de tren-
car la fractura digital en aquells llocs on el senyal 
convencional no arriba o adreçar uns mínims per 
aquelles persones o famílies que no poden acce-
dir al lliure mercat. Els particulars es reparteixen 
el senyal cedit entre els connectats en el moment 
de la connexió; és a dir, permet un correu electrò-
nic, fer cerques per webs, consultes, facebook, 
etc..., però no permet navegar a gran velocitat, 
descarregar pel·lícules o documents de molt de 
pes, per aquesta darrera opció existeixen les xar-
xes convencionals al mercat lliure.

El cost de la renovació de la xarxa, efectuat 
per l’empresa Edetronik, ha suposat una in-
versió de 39.932,42 €, que ha assumit íntegra-
ment l’Ajuntament.
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Telèfons d’interès

Calendari d’activitats i serveis
FEBRER 2018GENER 2018

 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
- Gralla
- Teatre

- Cavalcades de reis

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Gralla
- Teatre
- Festa d’hivern

de Gunyoles 
Sant Sebastià

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Gralla
- Teatre

- Pàdel infantil

- Festa de reis
- Festa d’hivern

de Vistabella

- Deixalleria mòbil

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats
- Festa d’hivern

de Gunyoles 
Sant Fructuós

- Pilates
- Pàdel adults

VACANCES
ESCOLARS

VACANCES
ESCOLARS

VACANCES
ESCOLARS

VACANCES
ESCOLARS

VACANCES
ESCOLARS

FESTIU
A L’ESCOLA

- 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

- Zumba

- Zumba
- Concert de 

BADEVEUS
a Vistabella

- Zumba

- Zumba

- Zumba

- Zumba

- Zumba

- Zumba

- Zumba

- Pilates
- Manualitats
- Festa d’hivern

de l’Argilaga
La conversió
de Sant Pau

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil
- Concert i 

lliurament dels 
projectes d’ajut
al tercer món

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 atenció continuada o qualsevol altra infor-
mació 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

VACANCES
ESCOLARS

Calendari d’activitats i serveis
MARÇ 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:

dl dm dcdj djdv dvds dsdg dg
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31
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1
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12

19

26

4 4

11 11

18 18

25 25

9

2

16 16

23 23

30

7

14

21

28

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Gralla
- Teatre

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Gralla
- Teatre
- Rua i Carnaval

a l’Escola

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Gralla
- Teatre
- Xerrada 

Som energia
a Vistabella

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Gralla
- Teatre

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil
- Sopar cacera a

LaSecuita

- Pàdel infantil
- Sopar cacera a

LaSecuita

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil
- Calçotada

a Vistabella

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil

- Pàdel infantil

- Deixalleria mòbil
- Sortida BTT pels

Quatre Pobles

- Calçotada a 
les Gunyoles

- Els tres tombs 
a Vistabella

- Deixalleria mòbil

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats
- Xerrada l’estrés

al seu lloc
Aj. La Secuita

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Pàdel adults

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats

- Pilates
- Manualitats

- 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
- Ple ordinari

- Pilates
- Pàdel adults

- Pilates
- Pàdel adults

- Zumba
- Dibuix i pintura

(a les Gunyoles)
- Dansa del ventre

- Zumba

- Zumba

- Zumba

- Zumba

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Gralla
- Teatre

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Gralla
- Teatre

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Gralla
- Teatre

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Gralla
- Teatre

- Pàdel adults
- Futbol infantil
- Gralla
- Teatre
- Divendres Sant

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 adults
De 18:30 a 20:30 h
Sra. Raquel: 603 76 99 04

Teatre
Sra. Tere Morelló
696 51 09 48

VACANCES
ESCOLARS

VACANCES
ESCOLARS

VACANCES
ESCOLARS

VACANCES
ESCOLARS

VACANCES
ESCOLARS

VACANCES
ESCOLARS
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Millores en les carreteres de
la Diputació de Tarragona
L’Argilaga TV-2034

La Junta de Govern de la Diputació del dia 24 
de novembre de 2017 va acordar adjudicar el 
contracte de les obres del projecte de Condi-
cionament de la carretera TP-2031 de Tarragona 
a la C-51. Tram: l’Argilaga TV-2034, a l’empre-
sa UTE Transmaber, SL – Eiffage Infraestructu-
ras, SAU, per un import de 1.999.900,00 € (IVA 
inclòs). Està previst que els treballs s’iniciïn el 
mes de març de 2018 i tenen una durada apro-
ximada de 12 mesos. Durant aquests darrers 
mesos s’han executat les expropiacions previs-
tes i necessàries per poder dur a terme l’obra. 
Respecte a la descripció dels treballs que ja 
vam detallar en darrers números de la revista, 
la Diputació de Tarragona està estudiant un 
conjunt de modificacions força importants que 
d’entrada no tenen incidència en el calendari 
previst i que s’aniran implementant en el decurs 
del desenvolupament dels treballs. L’objectiu fi-
nal és definir aquesta carretera com un vial de 
caire més aviat urbà que no pas com una via 
ràpida. Així, en primer lloc, els carrils de circu-
lació previstos inicialment en el projecte (i que 
coincideixen amb els trams ja executats per la 
Diputació des de Sant Pere i Sant Pau) passaran 
dels 3’5 m projectats als només 3 m d’amplada. 
D’aquesta manera s’afavoreix reduir la velocitat 
dels vehicles i, en compensació, ampliar els vo-
rals, donant un marge de seguretat més gran als 
ciclistes que utilitzen de forma massiva aquesta 
carretera. Per altra banda, s’introdueixen més 
rotondes de les previstes; per la qual cosa es 
faciliten els girs a les cruïlles i també es redueix 
la velocitat en aquests punts conflictius. Amb 
aquesta actuació es recupera l’entrada nord de 
l’Argilaga amb una semi-rotonda projectada, tal 
com l’Ajuntament i els veïns havien sol·licitat.

La Secuita T-223

Per altra banda, ja s’han iniciat els treballs per a 
la millora dels vorals, la seguretat i el drenatge 
a diverses carreteres del Camp de Tarragona, 
entre les quals hi ha prevista la carretera T-223, 
en el tram comprès entre La Secuita i el polígon 
del mas Vell de Vallmoll. Es tracta de construir 
vorals de formigó tal i com ja es va fer a la ca-
rretera TV-2231, de Perafort a l’Argilaga, o a la 
TV-2234 d’accés a Vistabella. La Diputació va 
adjudicar els treballs el dia 29 de setembre de 
2017 a l’empresa Tecnologia de Firmes, SA. 
L’import d’adjudicació és de 1.061.024,80 € (IVA 
inclòs). És un import molt elevat però cal tenir en 
compte que aquests treballs formen part d’un 
projecte que inclou actuacions en diverses ca-
rreteres del Camp de Tarragona. El projecte s’ha 
modificat per tal de poder ampliar la calçada a 
6 metres i així poder pintar i delimitar els dos 
carrils de circulació. L’ampliació de la calçada es 
farà ocupant els vorals actuals, de manera que, 
com que no s’efectuaran expropiacions, supo-
sarà que els vorals de formigó s’aniran alternant 
a un costat o altre segons les necessitats de 
drenatge.

La Secuita, travesseres urbanes 
T-223 i TV-2231

Pel que fa al projecte de millora de les travesse-
res urbanes del nucli de La Secuita, el dia 14 de 
novembre es va signar el conveni entre la Diputa-
ció de Tarragona i l’Ajuntament de La Secuita per 
la permuta de la titularitat de calçades i voreres 
dels trams afectats. Abans, el plenari de la Dipu-
tació celebrat el dia 6 d’octubre havia aprovat una 
modificació de crèdit per dotar la partida corres-
ponent a aquest projecte amb un pressupost de 
1.434.390,31 €, quadruplicant la previsió inicial. 
Un cop aprovats conveni i pressupost, ara caldrà 
emprendre la tramitació del projecte definitiu com 
a pas previ a l’inici dels treballs. La previsió de 
l’ens provincial és aprovar-lo inicialment en co-
missió el mes de febrer de 2018. Les obres, però, 
no s’adjudicaran fins a finals de l’any vinent, per 
tal de poder-les executar durant l’any 2019. Es 
tracta d’un projecte clau per al nucli encaminat a 
millorar la seguretat i mobilitat en les travesseres 
urbanes, però també una important millora en la 
imatge del nostre municipi. Per tal d’integrar la 
carretera en la trama urbana, aconseguir pacifi-
car el trànsit i garantir la convivència amb segure-
tat entre vianants i vehicles la carretera TV-2231 
(carrers Sant Cristòfol, Doctor Porta i Verge del 
Pilar) passarà a ser d’un sol sentit de circulació, 
mentre que l’altre sentit serà pel carrer Progrés, 
que passarà a formar part de la xarxa viària de la 
Diputació de Tarragona. L’actuació suposarà, a 
més, construir voreres o ampliar les existents, re-
gular l’aparcament i la construcció de dues noves 
rotondes; i abastarà també els dos extrems de 
la carretera T-223: el tram situat davant del parc 
de la Terra Roja i el tram de l’escola, on es farà la 
nova vorera situada al costat oposat. Els serveis 
tècnics municipals estan treballant conjuntament 
amb el servei de carreteres de la Diputació per 
perfilar els darrers detalls del projecte.
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Com serà el centre de prestació de serveis 
per la gent gran?
El nou servei ha estat planificat amb la voluntat 
que les persones que el faran servir es trobin com 
a les seves llars.

Que la gent gran del municipi de La Secuita pugui 
envellir de la mateixa manera que ha viscut, amb 
la màxima autonomia possible i sense abandonar 
el seu poble: aquest és un dels principals objec-
tius que buscarà el centre de prestació de serveis 
per la gent gran, un equipament que ha esdevingut 
una de les principals prioritats de l’actuació muni-
cipal en aquesta legislatura.

El disseny de l’edifici és obra de l’arquitecte mu-
nicipal Ignasi Comas i l’enginyer Isidre Renuncio. 
Tindrà una superfície construïda d’uns 400 m2 en 
una sola planta, sense barreres arquitectòniques, i 
amb una estructura preparada per poder suportar, 
si s’escau en un futur, una segona planta. Comp-
tarà també amb unes acurades instal·lacions 
d’aïllament tèrmic, climatització, ventilació, il·lu-
minació... que faran que sigui un edifici realment 
sostenible.

L’edifici

El futur centre de prestació de serveis per la gent 
gran estarà ubicat al solar que provisionalment s’ha-
via dedicat a aparcament, ubicat entre els carrers 
Confraria del Roser, Progrés i Josep Gassió de La 
Secuita, junt a la Zona Esportiva Municipal.

L’equipament, en una sola planta, acollirà dos es-
pais molt diferenciats. Un dedicat al centre d’aten-
ció diürna; serà una zona tutelada i diferenciada, 
per atendre-hi un màxim de 20 persones que tin-
drà diferents espais en els que trobarem una cuina, 
menjador – sala d’estar,  infermeria, fisioterapeuta, 
sala de control del personal cuidador, lavabos, 
vestidors, dutxa geriàtrica, bugaderia, distribuïdor 
i sortida al jardí privatiu exterior. 

L’altra zona, dedicada a la gent gran que no ne-
cessita d’atenció específica i que tindrà la funció 
de local social polivalent, estarà annex a un ampli 
espai d’entrada i constarà d’una gran sala divisi-
ble en tres espais independents que permetran 
adequar-la a les diverses funcions que es vulguin 
desenvolupar. 

Aquest gran espai divisible estarà climatitzat, 
sonoritzat i preparat per reconvertir-lo en una 
pista de ball, una sala de cinema, una sala ta-
ller, escoltar una conferència, fer gimnàstica de 
rehabilitació, dinar, fer un cafè o passar la tarda 
llegint la premsa, xerrant amb els amics o ami-
gues de tota la vida o jugant a jocs de taula.

També disposarà de perruqueria, podologia, sala 
de fisioteràpia, lavabos, terrassa exterior pels usua-
ris, un despatx d’atenció i cambra de personal.

Suport a la família i a l’usuari

Un centre d’atenció diürna especialitzat en aquelles 
persones que bé per malaltia física, degenerativa o 
psíquica o simplement per raó d’edat o mobilitat re-
duïda necessiten d’una cura i atenció directa.

Ens estimem molt la nostra gent gran i no volem 
que hagin de marxar del poble per tal de rebre una 
atenció, els hi volem donar aquí, en el seu entorn, 
junt a les seves amistats, parlant de les seves co-
ses de sempre.

Volem que no es vegin allunyats de les seves fa-
mílies i que alhora no siguin cap càrrega per ningú, 
que dormin a casa seva, amb els seus, amb les 
seves coses.

I també volem que les famílies, immerses en les 
responsabilitats diàries, trobin un espai de temps 
per ells, sabent que els seus estan ben atesos en 
el seu entorn i que podran tornar a gaudir de la 
seva companyia i de la seva estima al cap d’unes 
hores o al final de la jornada.

La gent gran participa i decideix

El futur del centre de prestació de serveis per la 
gent gran es planteja com una proposta que vol 
esdevenir una manera nova d’atendre i entendre la 
gent gran del municipi. Es busca un model d’aten-
ció centrat en la persona i que, per tant, tingui en 

compte qüestions com la realització personal; que 
permeti mantenir el control de la seva pròpia vida 
a les persones usuàries, i que alhora els garanteixi 
la protecció i la seguretat necessàries.

La gent gran usuària d’aquest equipament serà 
animada a mantenir-hi les seves activitats quoti-
dianes, a més de poder prendre part d’altres acti-
vitats lúdiques com realitzar treballs manuals, tenir 
cura de plantes o petits exercicis físics professio-
nalment adaptats pel manteniment de la mobilitat 
personal. A aquestes tasques també es podran 
sumar activitats fetes a la comunitat com ara par-
ticipar en esdeveniments del poble o simplement 
sortir a passejar. 

A més comptarà amb la figura del o la profes-
sional de referència i es celebraran assemblees 
on els usuaris podran dir la seva en l’organització 
d’activitats. 

La construcció del centre es va adjudicar el dia 
quatre de desembre de 2017 a l’empresa Cons-
truccions Riera, SL per import de 670.408,90 €. Les 
obres s’iniciaran al mes de febrer de 2018 i està pre-
vista la seva finalització en un termini de 12 mesos.

Aquesta actuació està incorporada a un finança-
ment plurianual lligat als exercicis 2017 i 2018, 
compta amb una important subvenció concedi-
da per la Diputació de Tarragona, per l’anuali-
tat 2017 de 195.982,00 €. L’Ajuntament de La 
Secuita també n’ha sol·licitat a la Diputació de 
Tarragona, per a l’exercici 2018, una segona, lli-
gada al pla de finançament plurianual, que està 
pendent de resolució.

CPISR-1 C 
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dimecres 11 d’abril
17:15h
Sala de Psicomotrocitat
de l’Escola Guillem de Claramunt

XERRADA
L’Alimentació infantil

A càrrec de:

Lluís Guasch Prieto 
Graduat en Nutrició Humana i Dietètica a la Universitat Rovira i Virgili, dins l’àmbit de la nu-
trició clínica, va formar-se a l’Hospital Lleuger de Cambrils i a l’Hospital Sant Joan de Reus, 
en aquest últim en les unitats de diabetis i d’obesitat, ha realitzar pràctiques en l’àmbit de la 
investigació al Centre de Recerca Biomèdica de Reus, ha dut a terme el següent treball: Che-
mokine (C-Cotif) ligand 2 (CCL2) i els seus receptors: Noves oportunitats terapèutiques per al 
tractament de malaltia de fetge gras per causa no alcohòlica.

Alimentació infantil
· Com ha de ser una correcta alimentació infantil.
· Com passar de la lactància a una alimentació completa.
· Com i quan s’han d’incorporar els diferents grups d’aliments.
· Per què des del punt de vista de maduració dels òrgans, des-

envolupament psicomotor i desenvolupament del sistema immunitari.
· Com hauria de ser una dieta correcta dels nens quan ja mengen 

tots els aliments.
· La importància d’adquirir uns hàbits alimentaris correctes.

Acord amb BASE de Diputació pel fraccionament 
dels tributs sense interessos
BASE - Gestió d’Ingressos és un organisme au-
tònom de la Diputació de Tarragona que s’en-
carrega de gestionar el cobrament d’impostos 
per delegació dels ajuntaments, ens indepen-
dents i altres administracions. Actualment és 
responsable d’aquesta funció a la majoria de 
municipis de les comarques de Tarragona.

S’ha adoptat una proposta per a facilitar al con-
tribuent una solució a mida, mitjançant un comp-
te de pagament personalitzat que agrupa tributs 
municipals i es paga a termini sense interessos.

Tot en un compte . El Compte de Pagaments 
Personalitzat de BASE permet agrupar diferents 
tributs municipals en un compte comú i frag-
mentar el pagament en nou mensualitats.

Sense interessos . Fraccionant el pagament en 
nou terminis, de febrer a octubre, s’alleugereix 
la pressió fiscal als contribuents en determinats 
moments de l’any, i sense que hagin de pagar ni 
un euro de més.

Més control . Els sol·licitants reben informa-
ció detallada del deute total, dels venciments 
previstos per als fraccionaments i de l’import 
de cadascun.

Quins tributs? L’impost sobre béns immobles 
(IBI), l’impost sobre vehicles de tracció mecà-
nica (IVTM) i l’impost sobre activitats econò-
miques (IAE). També les taxes de venciment 

periòdic de  caràcter col·lectiu (guals, recollida 
d’escombreries, etc.), excepte la taxa pel sub-
ministrament d’aigua.

Per què personalitzat? Perquè es poden agru-
par tots els tributs, o bé especificar quins es 
volen deixar al marge en el moment de l’alta al 
Compte de Pagament Personalitzat. Un mateix 
compte pot reunir obligacions emeses per dife-
rents ajuntaments.

Com es demana? El Compte de Pagaments 
Personalitzat es pot sol·licitar via telemàtica 
a la web de BASE, o bé en qualsevol de les 
seves oficines.

L’interessat s’ha d’identificar com a subjecte 
passiu dels comptes responsable del pagament, 
i facilitar un compte corrent al mateix nom.

D’un any per l’altre. Les altes al sistema en-
tren en vigor d’un exercici per l’altre. És a dir, 
les sol·licituds admeses fins a 31 de desembre 
començaran a pagar tributs d’aquesta manera 
durant l’any següent. Les diferències del total 
d’un any per l’altre es liquiden els mesos de se-
tembre i octubre.

Feu el tràmit online a: www .base .cat

Presentació de l’Associació Un Ànima
El 17 de desembre va tenir lloc la presentació 
de l’Associació Un Ànima, domiciliada al carrer 
Sant Cristòfol  3, de La Secuita. L’Associació Un 
Ànima és una entitat sense ànim de lucre que 
intenta potenciar aspectes culturals i de millora 
de la qualitat de vida, teràpies naturals i activi-
tats relacionades amb l’equilibri interior de les 
persones.

Per la presentació, la Raquel Rabassó, repre-
sentant de l’entitat, ens va convidar a tot el mu-
nicipi a participar en una mostra de productes 
locals de proximitat; productes directes de la 
terra com els fruits secs i herbes per infusions o 
artesanalment elaborats com els vins, vermuts, 
sabons, teixits... realment mereixia dedicar una 
estoneta i entretenir-nos escoltant les explica-
cions sobre com estaven elaborats. També hi va 
haver actuacions musicals en directe.

Presentació del pla 
d’impuls turístic del 
municipi

El dijous, dia 30 de novembre, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de La Secuita es van presentar 
els eixos del Pla d’Impuls Turístic del Municipi. 
La presentació va anar a càrrec del Sr. Ignasi 
Besora, redactor del document.

Prèviament es realitzà un procés participa-
tiu amb més de 60 entrevistes per poder cop-
sar l’opinió dels veïns del municipi, aportació 
d’idees i valoració dels principals elements, tant 
tangibles com intangibles, del municipi.

Història, cultura, natura, paisatge, camins, gas-
tronomia, festes i modernisme seran els eixos 
principals a desenvolupar. Per començar amb la 
potenciació de dos molt importants, segons es 
desprèn de les entrevistes realitzades, les visites 
guiades a l’església modernista de Vistabella i la 
Ruta dels Quatre Pobles.

Per aconseguir-ho es posa en marxa un pla de 
difusió, millora i senyalització de camins muni-
cipals, la potenciació dels casals com a punts 
de referència i avituallament i l’edició de díptics 
informatius a l’abast dels futurs usuaris. Alhora 
que també es potencien les visites guiades de 
grups preestablerts per visitar l’obra mestre de 
l’arquitecte Jujol a Vistabella.

De la presentació també sorgí la creació de 
grups de treball pel seguiment de les accions, 
la seva implementació i la posada en marxa de 
posteriors fases del pla.

L’objectiu final és donar a conèixer el municipi a 
un sector de turisme familiar no massificat, amb 
la creació d’una economia complemenària en-
torn a una demanda creixent dels valors que el 
municipi està en disposició d’oferir.

Per finalitzar una frase molt repetida durant la 
jornada “Al municipi de la Secuita és on co-
mença el Camp a Tarragona”.
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7     A  B  R  I  L     D  E     2  0  1  8       1  7  :  3  0  H

E  L     F  A  N  T  A  S  M  A    D  E    C  A  N  T  E  R  V  I  L  L  E

Sortida:
Sobre les 15:30 h
(a concretar amb exactitud).
L’autocar recollirà i tornarà els interessats
a Les Gunyoles, Vistabella, La Secuita i l’Argilaga.

Arribada:
Sobre les 21:00 h
l’autobús us tornarà al punt de recollida.

Preu:
30€ per persona
(el preu normal de l’entrada al teatre és de 28€)

El preu inclou:
Entrada de butaca a platea
i viatge d’anada i tornada amb autobús.

Places:
Places limitades a un màxim de 42,
per rigorós ordre d’inscripció.

Data límit d’inscripció:
30 de març de 2018.

Inscripcions:
A les oficines de l’Ajuntament de La Secuita
en horari d’atenció al públic.
Ajuntament de La Secuita.
Carrer Sant Cristòfol, 2 – 43765 La Secuita.
Telèfon 977 61 11 59
o bé al correu electrònic aj.secuita@altanet.org


