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Editorial
Hem començat un nou any, amb ell tot un seguit de bons propòsits i esperança de canvis
positius en les nostres vides. L’any passat ja
queda endarrere, vam omplir pàgines de la història dels nostres pobles, pàgines on els veïns
i veïnes van ser els protagonistes d’una vida
quotidiana però intensa, plena d’activitat.
Aquesta publicació amb més bona voluntat que
recursos i darrerament amb un cert endarreriment, ho admeteixo, té la voluntat d’anar deixant
constància escrita i fotogràfica de tot el que succeeix al municipi i als seus pobles.
Certament observareu la gran importància que
des d’aquestes pàgines donem a l’escola i a
la metodologia educativa i a les seves activitats. Ella ens formarà, ens ensenyarà a pensar,
marcarà les nostres vides des de la més tendra
infància.
Entenem l’escola com el principal nexe d’unió de
la gent dels nostres pobles. Quasi tota la mainada
del municipi ha passat per les seves aules, espai
de convivència dels alumnes dels diferents pobles, orígens i costums. També dels pares i mares, avis i àvies que es veuen avocats a retornar i
a participar de la mà dels seus fills o néts.
El segon nucli de cohesió són les associacions
i els casals; ells desenvolupen el nexe local de
cada poble, preparant activitats comunes, trobades, xerrades, actes que vinculen el sentiment de pertinença comunitari de cada poble
del municipi. Omplen la vida cultural i recuperen costums pròpies, identitàries, amb sana
rivalitat conviden els altres a participar-hi.
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editorial

Tenim quatre casals, quatre punts de trobada
dels veïns, aixó ens enriqueix. Els casals no són
simplement un bar qualsevol, els casals estan
obert a joves i grans, homes i dones, es permeten tertúlies per arreglar el món, opinions fins hi
tot desbaratades, al voltant d’una partida, un
bon àpat o un cafè. No cal quedar prèviament
amb ningú, hi vas i xerres amb qui vols o amb
els que et trobes, joves o grans, compartint espai i experiències.
El tercer pol important, és la meva opinió, és
l’esport. Al voltant de l’esport o el lleure es troben famílies senceres que comparteixen afició;

caminades, pàdel, piscina, futbol, bàsquet...
han fet que veïns que no es coneixien, que simplement es saludaven pel carrer, tinguin una relació molt més intensa al voltant d’una activitat
comuna en la qual moltes vegades hi participen
diverses generacions.
Estic convençut que aquest tercer pol ha suposat un canvi molt positiu, moltes vegades
sense adonar-nos, en les relacions entre veïns
del poble i d’altres pobles amb nosaltres, en els
darrers anys.
Ara volem afrontar un altre repte, el quart pilar fonamental, la gent gran. La història i l’experiència viva dels nostres pobles, els nostres
avis. Els estimem, no volem que es trobin desplaçats en un món que moltes vegades avança
massa despresa per ells.
Volem que tinguin el seu espai i que el comparteixen amb nosaltres, que puguin organitzar
aquelles activitats que els omplin de veritat,
que siguin del seu grat, potser que per els més
joves les trobin carrinclones, això no ens ha
d’importar, han de ser les seves i han de tenir
el seu espai. Més d’un quedaria sorprès de la
seva vitalitat.
Hi ha la necessitat de tenir cura de la seva salut
o d’atencions especials si així ho requereixen.
També la necessitat de no sobrecarregar a les
famílies que tenen prou dificultats amb els horaris laborals que imposa l’actual ritme de vida i
que s’estimen i preocupen pels seus, dels més
grans, els hi volen dispensar atencions dignes i
estar tranquils pel fet que estaran ben atesos.
Amb aquest objectiu encarem el quart pilar de
la vida municipal, encarem el nou edifici polivalent per la gent gran del municipi, dual, lúdic i
de Centre de Dia d’atenció personalitzada. Pot
ser que d’aquí molt de temps, segons l’edat i
les ganes de cadascú, tots hi tindrem la porta
oberta.
Eudald Roca
Alcalde
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S’han iniciat les obres
del futur Edifici per la Gent Gran
Al mes de febrer s’iniciaren les obres del nou
edifici polivalent que es destinarà a la gent gran
del municipi. Amb una superfície total construïda de més de 400 metres quadrats disposarà de
dos espais molt diferenciats.
El primer es destinarà a un ús lúdic i de serveis
per la gent gran, consta d’una sala de més de
100 m2, divisible en tres sales, on es podran
organitzar balls, dinars, conferències, lectura,
concerts, projeccions, activitats, manualitats,
etc..., lavabos, sala de perruqueria – podologia,
control d’accés, un gran espai diàfan d’entrada
i una terrassa exterior privada. Aquest espai no
serà tutelat i el seu accés i ús serà lliure per la
gent gran del municipi.

L’altre part de l’edifici serà d’accés restringit, de
caire tutelat i hospitalari, es destinarà a aquelles
persones grans que necessiten d’una atenció
més específica i professional. Està adaptat a
necessitats més hospitalàries de dia, comptarà
amb sala d’infermeria - rehabilitació, sala de
control d’infermeria, dutxa geriàtrica, lavabos,
vestidors, vestidors de personal, bugaderia,
cuina, menjador – sala d’activitats i repòs, espai
exterior privat i enjardinat i sala d’equips tècnics.
La seva capacitat màxima serà de 20 usuaris.
En tots dos espais han prioritzat els criteris d’eficiència energètica, llum natural, climatització i
adaptació de l’accessibilitat.

Les obres van estar adjudicades el passat mes
de desembre a l’empresa Jordi Riera SL, per import de 670.408,90 €, dels que la Diputació de
Tarragona subvencionarà un total de 331.035,00
€, i l’Ajuntament de La Secuita 339.373,90 €. La
seva finalització i posada en marxa està prevista, si tot va segons planificació, pel mes de març
de 2019.
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Inventem poemes

Els còmics de 6è
Els alumnes de 6è han fet uns còmics. Els
còmics els han fet durant el segon trimestre d’aquest curs. Aquesta activitat l’han
fet a classe.
El còmic l’han fet individualment i l’han fet
en diverses parts.

El primer que han fet per treballar el món
del còmic ha sigut completar un quadern
amb diferents activitats. En aquell quadern
s’hi ensenyava els plans i vistes que hi poden
haver en un còmic. També han estudiat les
bafarades, una cosa divertida com les onomatopeies i les línies cinètiques (que són la
relliscada, la trompada, la caiguda i cames
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ajudeu-me). Han practicat el dibuix fent diversos tipus de cara, les expressions de la
cara i les postures del cos. Per últim, han elaborat el guió del seu propi còmic.
Quan van acabar el guió van acabar realitzant el còmic final.

A finals del segon trimestre, els alumnes de 6è
van començar a inventar-se poemes per presentar-se a un concurs de poesia.
A l’escola Guillem de Claramunt, els alumnes de
6è han escrit uns poemes per celebrar el dia de la
poesia i presentar-se després, al concurs de poesia Pissiganya.
En acabar d’escriure el poema, han anat per les
classes a recitar-los.

Quatre
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Les simulacions de l’univers de 6è
Els alumnes de 6è han hagut de fer unes simulacions per aprendre coses sobre l’univers i sobre
el nostre planeta.
Han fet quatre grups: el 1r grup havia de simular
el dia i la nit juntament amb les fases de la lluna; el
2n grup, tots els tipus d’eclipsis (el lunar i el solar);
el 3er grup, com arriben els rajos del sol a la terra
depenent de l’estació, i com de llargues són les
ombres, i el 4rt grup les estacions de l’any.

Per fer les simulacions han hagut d’utilitzar material reutilitzable per fer petits muntatges.
Apart de la simulació també havien de fer una
explicació.
Quan algun grup acabava la simulació i l’explicava, els altres companys havien de prendre apunts.

D’aquests poemes que han escrit, els professors n’escolliran alguns i els enviaran al concurs
que hem esmentat.

Les pintures de Van Gogh del col·legi
Guillem de Claramunt
Els alumnes de 6è de l’escola Guillem de Claramunt, van intentar pintar com en Van Gogh.

La màquina de fer formes geomètriques de 6è
Els alumnes de 6è han treballat algunes formes geomètriques regulars i les seves característiques amb un robot. Abans d’utilitzar-lo
no es podien creure que aquell robot fos capaç de dibuixar figures perfectes, però quan
ho van provar, es van quedar impressionats.
El que havien de fer perquè el robot fes les
figures, era:
- Primer havien de prémer una tecla per
començar a programar.
- Després el nombre de costats de la figura.
- A continuació la tecla cap endavant i el
nombre d’angles.
- Seguidament la tecla cap de gir i el resultat
de dividir el nombre d’angles de la figura
per 360.
- I finalment, una tecla que finalitzava
la programació.
Abans de fer res havien de posar-li un retolador perquè pintès, llavors polsaven la
tecla “GO” i dibuixava la figura geomètrica
programada. Espectacular!

Els alumnes de 4t
estudiem la ravenissa
blanca

Primer, van retallar el llit que va pintar en Van
Gogh, en el quadre anomenat l’Habitació blava.
Després, van enganxar el llit en un full en blanc,
i a partir del llit, van fer la seva habitació, la de
casa d’ells.

Finalment van pintar el que havien dibuixat amb
aquarel·les, a pinzellades, utilitzant diferents
tons d’un mateix color, sense fer servir el blanc i
el negre, tal com ho feia el senyor Van Gogh i els
pintors impressionistes.
Amb aquest treball, a part de treballar la manera
de pintar d’aquests artistes, també van treballar
el concepte de la profunditat.

El divendres 16 de març els alumnes de 4t vam
fer una sortida per l’entorn per tal de treballar
la ravenissa blanca. Durant la sortida els alumnes van prendre nota d’una sèrie d’acotacions
pautades i explicades abans a l’aula, van recollir
mostres i van realitzar una fitxa completa d’observació de la planta. L’objectiu de la sortida
va ser conèixer els diferents òrgans d’aquesta
planta i aprendre a respectar l’entorn.

Concurs de lectura en veu alta
Un any més l’escola ha participat al XIV Concurs
de Lectura en veu alta. Aquest cop la Marina
de 6è i la Martina de 4t han estat les nostres representants per a cadascuna de les categories
del concurs. Cal dir que ho fan ver molt bé i van
gaudir moltíssim d’aquesta experiència.

!
Felicitats
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Que el ritme no pari!
A l’escola seguim molt motivats amb el Projecte
dels esports i les activitats que se’ns ofereixen.
Gràcies a les entitats i clubs esportius col·laboradors, durant els mesos de febrer i març els
alumnes han pogut practicar diferents disciplines esportives.
Gimnàstica Rítmica
Els dies 16 i 23 de febrer les entrenadores de rítmica del Gimnàstic de Tarragona van oferir una sessió als/les alumnes de Cicle Mitjà i Superior acompanyades de les demostracions i explicacions de
la exalumna de l’escola Júlia García.
Els/les alumnes de Cicle Inicial i Mitjà, el dia 28
de febrer, van gaudir d’una sessió de Gimnàstica
Rítmica a càrrec de l’entrenadora de la Pobla de
Mafumet i la demostració de les alumnes de cicle inicial Jana Teixidó i Maria del Mar Selva.

Futbol
El dia 24 de gener, l’Èric Prades, pare de l’alumne Unai Prades va venir a l’escola i va impartir una
sessió d’entrenament de futbol als/les alumnes de
la classe de 2n de Cicle Inicial. En aquest cas van
poder conèixer i practicar passades i recepcions de
diferents tipus, conducció de pilota i fer una mica
de partidet. S’ho van passar tots d’allò més bé.
També relacionat amb aquest esport, els alumnes
Guillem Güell i Biel Monfort, els quals són jugadors del CF La Pobla de Mafumet, ens van posar
en contacte amb la seva entrenadora. Aquesta
va assistir al centre durant dos dies per tal de
que tots els alumnes de Primària poguessin gaudir de l’experiència. En el desenvolupament de
les sessions van poder practicar rondos, passades, exercicis de preparació física, situacions
d’atac-defensa, posicions al camp i partidet.

Els alumnes de 6è de l’escola Guillem de Claramunt, el dia 8 de març, van fer unes activitats
per reflexionar sobre el dia de la dona, ja que
en molts països, la dona és discriminada per
molts motius.
Els alumnes de 6è es van centrar en el dret a vot
de les persones, ja que hi ha molts indrets on
la dona no pot votar, ni fer moltes coses que sí
permeten fer als homes.

Hípica

Taller de sardanes
Aquest any, el curs de 5è de Primària realitza un taller de Sardanes amb l’expert Jordi
Grau Cabeza, president del Casal Tarragoní.
L’activitat es realitza un cop a la setmana i
té com a finalitat que els alumnes aprenguin a ballar sardanes i es pugui realitzar
una ballada conjunta el dia de Sant Jordi a
les portes de l’escola.

A segon hem treballat l’Univers. Hem fet un
experiment per saber per quina raó veiem les
estrelles a la nit i no durant el dia. També hem
representat la gran distància que hi ha entre la
Terra i el Sol i la mida tan petita que té la Terra en
comparació amb el Sol.
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Truites d’espàrrecs

van adonar que la discriminació vers la dona és
una cosa ben present, ja que molts països han
afegit el dret a vot de les dones en la segona
meitat del s XX.
La conclusió que van extreure és que cal continuar treballant per a fer un món molt més just
per tothom.

Primer van fer un resum històric del sufragi internacional i després van fer una llista de països on
les dones encara no poden votar. A continuació
van fer una línia del temps on van col•locar deu
països aleatòriament on el sufragi femení sí està
permès. Observant aquesta línia, els alumnes es

L’Univers

Quatre
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Activitats sobre el Dia de la Dona
a l’escola Guillem de Claramunt

Básquet
Durant la setmana del 5 al 8 de març els alumnes de P5 fins a 6è van poder anar a les pistes
de la població a practicar un esport tan conegut
com el Bàsquet. Aquest cop les sessions van
ser impartides pels entrenadors del Club Bàsquet del Morell. Va ser l’alumne Pablo Pacheco
de 3r, com a jugador d’aquest club, l’encarregat
de contactar-hi. Allà van poder practicar el bot,
l’entrada a cistella, la parada, els diferents tipus
de passades, situacions d’atac-defensa i abans
de finalitzar, un mini partit.

L’escola està plena de nens i nenes que practiquen esports d’allò més variats. Un dels més interessants que han pogut experimentar ha estat
l’Hípica. Gràcies al contacte proporcionat per les
mares de la Noa Ramírez i el Miquel Llambrich,
els responsables de l’Hípica “La Xamada” van
venir a l’escola acompanyats de quatre cavalls
fantàstics i ens van fer una breu explicació de
com es cuida un cavall i una demostració d’habilitats eqüestres. En finalitzar la demostració,
els alumnes de P3, 2n i 5è van tenir el privilegi
de muntar en algun dels cavalls i fer una volta
pel pati de l’escola. La resta d’alumnes podran
gaudir d’aqueta experiència a les instal·lacions
de la mateixa Hípica.
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Els nens i nenes d’infantil aprofitem l’entorn natural de La Secuita per treballar l’àrea de medi
anant a buscar espàrrecs. Posteriorment a la
sortida, amb el manat recollit, preparem tots
junts truites d’espàrrecs que estan delicioses!

Problemes de
mates a l’esprint
El dia 24 de gener de 2018 alguns alumnes de
cicle superior, van participar en un concurs de
problemes de matemàtiques.

La setmana de
la no violència i
de la pau de l’escola
Guillem de Claramunt

Al principi de l’activitat van fer dos grups, un resoldria els problemes número 1, 2, 3, i 4, i l’altre
els problemes número 5, 6, 7 i 8. Després que
els dos grups acabessin els seus problemes,
s’ajuntarien i resoldrien els últims problemes número 9 i 10 (els més difícils).

Tots els alumnes de l’escola, per celebrar la
setmana de la no violència i la pau, a primera
hora del matí, reflexionaven durant uns minuts
sobre que la violència no és bona, com de malament ho passaven els pobres, sobre els conflictes que havia tingut cada alumne, etc.

Aproximadament van tardar 1h i 20m, que està
molt bé, però no van guanyar. El que compta és
que s’ho van passar bé!

Un dia d’aquesta setmana que us parlem, els
alumnes de 6è de primària van llegir unes frases cèlebres sobre la pau i van escollir les que
més els hi van agradar, després van llegir-les
davant de la classe i van explicar el significat i
per què les havien triat.

Grà

ia!
esta notíc
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Gener / Març 2018

Els alumnes de 6è, aprofitant el dia de la
no-violència escolar, han treballat a la classe
d’Educació en Valors el respecte, i basant-se
en les idees exposades, han escrit aquest
text on reflexionen què és per a ells aquest
concepte.

Una societat
ideal
Per a mi una societat ideal seria aquella on
tothom tingués respecte per si mateix i pels
altres; on tractessin tothom per igual, independentment de la raça, de les capacitats de
cadascú o del sexe. Una societat on tota la
gent tingués els seus defectes i virtuts, però
amb respecte, el respecte mai no pot faltar.

Sortida a l’entorn

Us fem cinc cèntims del nostre treball, en el qual
tots hi hem participat.

Fins la propera!

Menors de 6 anys
Entrada diària

Els alumnes de 3r hem fet diversos experiments
relacionats amb els diferents canvis d’estat de
la matèria. Tots ells han estat molt senzills i amb
material que tenim per casa. Han pogut comprovar la fusió, la solidificació, l’evaporació i la
condensació.

Ricardo Alcántara

Ja tenim el grup de famílies voluntàries engegat!. El passat divendres vam fer molta feina. Ja
sabeu que és obert a tothom que vulgui ajudar
una miqueta en tasques de biblioteca, només
heu d’enviar un e-mail a l’escola i contactarem
amb vosaltres.

Moltes gràcies!

NO EMPADRONATS

50€

70€

25€

40€

25€

35€

13€

20€

14 anys a 64 anys

Individual Temporada

REDUIT

6 anys a 13 anys / majors 65 anys

ADULT

Per celebrar l’arribada de la primavera, els alumnes de 2n hem fet flors a plàstica. Hem triat lliurement els materials que hem volgut i hem decidit quina forma donaríem a les nostres flors. Ens
han sortit uns dissenys ben originals!

Els ingredients que van utilitzar van ser: perles
de xocolata, crema de cacau i pa de pessic. Van
fer grups i cada grup feia una tasca diferent.
El primer que van fer va ser cobrir el pa de pessic amb la crema de cacau, i ho van repetir dues
vegades. També la van farcir.
Després, van posar les perles de xocolata sobre
la superfície de la mona. També van posar plomes de guarniment, i finalment se la van menjar.

14 anys a 64 anys

Individual Mensual

REDUIT

6 anys a 13 anys / majors 65 anys

Els 2 primers
A partir del 3er
Els 2 primers
A partir del 3er
Abonats i empadronats

Familiar Temporada
( llibre de família)
Familiar Mensual
( llibre de família)
Talonari 10 entrades

40€
60€
20€
30€
20€
30€
10€
15€
3 € dia - 30 € TALONARI

Activitats de la piscina municipal
MATI
10:00 h.
11:00 h.

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Gimnàstica
Aquàtica

Gimnàstica
Aquàtica

Gimnàstica
Aquàtica

Gimnàstica
Aquàtica

Gimnàstica
Aquàtica

TARDA
16:30 h.
17:30 h.
17:30 h.
18:30 h.
18:30 h.
19:30 h.
19:30/20:30 h.
19:45/20:45 h.

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

Matronatació
NADONS

Matronatació
NADONS

Matronatació
NADONS

Matronatació
NADONS

Matronatació
NADONS

Iniciació natació
PRE-INFANTILS

Iniciació natació
PRE-INFANTILS

Iniciació natació
PRE-INFANTILS

Iniciació natació
PRE-INFANTILS

Iniciació natació
PRE-INFANTILS

Tecnificació
INFANTILS

Tecnificació
INFANTILS

Tecnificació
INFANTILS

Tecnificació
INFANTILS

Tecnificació
INFANTILS

Aquagym

Aquagym

JULIOL
1a. quinzena 02 al 13 de juliol
2a. quinzena 16 al 27 de juliol
PREU PER QUINZENA

Biblioteca

EMPADRONATS
ADULT

Els alumnes de l’escola, la setmana abans de
les vacances de Setmana Santa, van fer una
mona de pasqua.

L’estat de la matèria

Entrada lliure (Acompanyat d’un major d’edat)
5€

ABONAMENTS

La mona de pasqua
que han preparat els
alumnes de l’escola

Visita autor

Aquest mes de març hem tingut l’enorme sort de rebre a la biblioteca de l’escola la visita de l’autor Ricardo Alcántara. Autor de llibres tan entranyables
com Quina por, Tomàs i el llapis màgic,
Qui recull les caques del gos i/o Tisores i fils. Els nens i nenes de segon van
gaudir moltíssim de poder conèixer i
apropar-se a ell amb les seves preguntes plenes d’entusiasme i curiositat. Et
recordarem sempre.

Temporada estiu 2018

Flors de primavera

Cada membre de l’equip té una tasca: escriure,
recollir mostres, fer fotos o explicar als altres.
Aquestes tasques les farem tots al llarg de les
diferents sortides.

Al final el respecte engloba tot el que és bo: la
pau, l’harmonia, respectar la natura,etc.

I per això una societat ideal seria respectar els
altres, encara que ens costi una mica.

Piscina Municipal de La Secuita

El dia 21 de febrer els alumnes de primer vam
tornar a sortir per observar els canvis d’alguns
arbres al llarg de les estacions.

I tots us preguntareu, què és el respecte? El respecte és tot el contrari de molestar, pegar, dir
paraulotes... però sobre tot, és el contrari del
conflicte mal gestionat. I d’on ve la paraula respecte? Ve de la paraula llatina respectus, respectum que significa “mirar al voltant”.

En alguns moments les faltes de respecte són
molts òbvies, com per exemple torturar els
animals, i unes altres, que no ho són tant, com
mastegar amb la boca oberta. També n’hi ha,
a vegades, altres de les que no ens adonem,
com posar la música molt alta si hi ha gent al
voltant. Abans de fer alguna cosa hauríem de
pensar si estem en l’entorn adequat per fer-la.
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escola + AMPA

Aquagym

AGOST
1a. quinzena 30 al 10 d’agost
2a. quinzena 20 al 31 d’agost
EDATS

Matronatació NADONS:

50 €

De 0 a 3 anys i mare o pare amb el bebé
Rati: Mínim 4 – Màxim 8 (**)

Iniciació natació PRE-INFANTILS :

50 €

De 3 a 5 anys. (*)
Rati: Mínim 4 - Màxim 6 (**)

Tecnificació INFANTILS :

25 €

De 6 a 12 anys. (*)
Rati: Mínim 5 - Màxim 12 (**)

Aquagym : Inici 25/06/2018

GRATUÏT per abonats i entrades de dia

Recomanat a partir dels 14 anys

Gimnàstica aquàtica: Inici 25/06/2018

GRATUÏT per abonats

Recomanat per majors de 50 anys

Gener / Març 2018
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activitat

Crema de vehicles a l’estació de l’AVE BTT 4 Pobles
Entorn a les 6 del matí del 14 de gener, va saltar
l’alarma en detectar-se que varis vehicles estaven en flames en els voltants de l’estació d’alta
velocitat del Camp de Tarragona, en el terme
municipal de La Secuita.
Acudiren immediatament vàries dotacions de
bombers de la Generalitat que extingiren l’incendi que afectà a uns 10 vehicles que es trobaven
estacionats al costat de la carretera d’accés a
l’estació ferroviària.
Posteriorment fons dels Mossos d’Esquadra indicaren que es tractà d’un robatori en l’interior
d’uns quatre vehicles als que posteriorment se’ls
hi va calar foc per tal de fer desaparèixer possibles

empremtes; la resta de vehicles es cremaren per
la proximitat de les flames dels primers.
Aquest incident, que tots desitgem sigui un cas
aïllat, referma la reiterada demanda de l’Ajuntament de La Secuita sobre la necessitat de regular l’estacionament de vehicles al voltant de
l’estació, amb la construcció d’una zona d’aparcament vigilat pels usuaris, a preus assequibles
i posar fi a l’actual imatge negativa que ofereixen
els voltants de l’estació del Camp de Tarragona;
així mateix que la Generalitat de Catalunya es
faci càrrec dels accessos a l’estació, actualment
titularitat d’ADIF, per tal de poder-ne exercir una
regulació i control.

Una bona iniciativa per passar el matí fent esport en família i donar a conèixer els nostres pobles i els seus paisatges. Esperem poder tornar
a repetir-la pròximament.

BADEVEUS

Continuem invertint en els consultoris mèdics

El tres de gener, coincident amb la festa d’hivern
de Vistabella, la formació BADEVEUS va delitar-nos amb un magnífic concert a l’interior de
l’església de Vistabella.

L’Ajuntament de La Secuita continua invertint
en l’equipament dels seus consultoris mèdics,
malgrat que això correspon al Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, i a l’Ajuntament el seu manteniment, sempre ha estat
una preocupació de la corporació municipal el
fet que els veïns siguin atesos amb els mitjans
necessaris pel seu diagnòstic.

en concert a Vistabella

En un principi el concert estava programat pel
30 de desembre, però un brot de grip entre els
components de la formació va fer que es retardés fins el tres de gener. La formació coral
BADEVEUS està integrada per veus de diferents
pobles de la comarca, sota la direcció de Josep
Maria Sauret i acompanyats al piano pel professor David Jiménez. De grandíssima qualitat, ens
van oferir un recorregut per l’historia de la música sacra, des del cant gregorià del segle XIII fins
a l’actualitat.
Cal destacar la meravellosa acústica de l’església del Sagrat Cor de Vistabella, que junt a la
perfecta harmonia de les veus de la formació,
delità les oïdes més exigents.

És per aquest motiu que recentment s’ha dotat
els consultoris de nou material mèdic, que ha
consistit en l’adquisició d’una llitera hidràulica
per exploracions, un carro de cures amb dos calaixos, una lupa de peu amb llum led, un aparell
Ri-former de paret amb dos capsals, otoscopi i
oftalmològic, un tensiòmetre de paret, una vitrina per material d’infermeria i un dermatoscòpi
mòbil per visites domiciliaries.
Aquest material ha estat adquirit a les empreses Comercial Contel per import de 901,75 € i
Medilab per import de 3.063,36 €, i ha comptat
amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 3.749,40 € dintre del programa de millores en consultoris mèdics 2017.

pressupost del 2017 (274.806,36 €). El Romanent de Tresoreria, ha estat positiu per import
de 401.469,78 € (1.578,38 € al 2016). Els resultats de l’exercici 2017 ens permeten gaudir, un
any més i malgrat la situació general econòmica
actual, d’una bona estabilitat pressupostària i
un superàvit acumulat de 528.204,74 € per encarar el pressupost del 2018 amb solvència per
afrontar noves inversions no programades inicialment.

negudes netes durant l’exercici, per entendrens,
entre el que l’Ajuntament cobra i paga.
Si els ingressos són superiors a les despeses, el
resultat és positiu i compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria de l’ajuntament.

La liquidació d’ingressos recull el total de tots
els cobraments diferenciats per capítols, conceptes que originen d’ingrés. Els cobraments
i els drets pendents de cobrament són el que
diem “Drets reconeguts nets” que ascendeixen
a la quantitat de 2.350.895,38 € en l’any 2017.

Els participants passaren per Vistabella, La Secuita i l’Argilaga, per finalment retornar al punt
de sortida on els esperava un petit refrigeri per
recuperar les forces emprades en la pedalada.
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Liquidació del Pressupost Municipal del 2017
La Comissió Especial de Comptes, celebrada el
dia 19 de març, dictaminà la liquidació provisional del pressupost corresponent a l’exercici 2017.

Organitzada per l’Associació de Veïns de Les
Gunyoles el 18 de febrer, es va fer un recorregut
en bicicleta de muntanya per la Ruta dels Quatre
Pobles. La sortida tingué lloc a les 11 del matí
des de el Casal de Les Gunyoles.

Quatre

activitat
notícies

Gener / Març 2018

Per el contrari si les despeses son superiors
als ingressos el resultat és negatiu i condiciona els exercicis posteriors. El Resultat Pressupostari de l’Ajuntament de La Secuita, ha estat
positiu en 411.815,74 €.

Igualment la liquidació de despeses recull el total dels pagaments efectuats i de les obligacions
pendents de pagament, també agrupats per diferents capítols que corresponen als conceptes
que originen la despesa. La suma d’ambdós, els
pagaments efectuats i les obligacions pendents
de pagament són el que diem “Obligacions reconegudes netes” que ascendeixen a la quantitat de 1.948.645,73 € en l’exercici 2017.

Tanmateix cal destacar que l’Ajuntament de La
Secuita compleix els tres criteris d’estabilitat
pressupostària:

El “Romanent de Tresoreria” és la capacitat
econòmica acumulada que l’Ajuntament te
per fer front als pagaments. Recull els Fons
líquids (diners en caixa 669.928,85 €), suma
els drets pendents de cobrament, que bàsicament corresponen a subvencions encara
no cobrades (6.347,29 €) i resta les obligacions pendents de pagament, que bàsicament
correspon a la part de l’obra del Centre de Dia
encara no executada i consignada contra el

El “Resultat Pressupostari” és la diferència entre
els Drets reconeguts nets i les Obligacions reco-

1) Mitjana de pagament a proveïdors inferior a
60 dies (17,53 dies).
2) Coeficient d’endeutament total inferior al 110%
dels ingressos ordinaris anuals (38,16 %).
3) Resultat Pressupostari positiu (411.815,74 €).

Liquidació Pressupost de Despeses per capítols 2017
Capítol

Denominació

Romanent de Tresoreria 2017
Liquidat

Concepte

Import
669.928,85

1

Despeses de personal

666.152,61

1. Fons Líquids

2

Despeses en béns corrents i serveis

565.570,80

2. Drets pendents de cobrament

9.653,93

6.347,29

3. Obligacions pendents de pagament

274.806,36

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

313.239,70

Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 – 3)

401.469,78

6

Inversions reals

279.872,32

Saldos de dubtós cobrament

0,00

9

Passius financers

114.156,37

Excés de finançament afectat

0,00

Romanent de tresoreria per inversions

401.469,78

Totals Pressupostat i Liquidat

1.948.645,73

Resultat Pressupostari 2017
Concepte

Liquidació Pressupost d’Ingressos per capítols 2017

Drets

Obligacions

Resultat

reconeguts nets

reconegudes netes

pressupostari

Capítol

Denominació

Liquidat

1

2.341.259,19

1.554.617,04

Impostos directes

2

9.636,19

279.872,32

Impostos indirectes

3

2.350.895,38

1.834.489,36

Taxes, preus públics i altres ingressos

570.295,06

4

2. Actius finances

0,00

0,00

Transferències corrents

908.229,60

5

3. Passius finances

0,00

114.156,37

Ingressos patrimonials

6

Transferències de capital

a) Operacions corrents
b) Operacions de capital
1. Total operacions no financeres( a + b)

Resultat Pressupostari (I = 1 + 2)

2.350.895,38

1.948.645,73

4. 5. 6. Ajustos per crèdits o desviacions de finançament positiu o negatiu
Resultat Pressupostari Ajustat

402.249,65
9.566,09
411.815,74

855.414,67
7.314,70

5,16
9.636,19

Ingressos financers (Operacions de crèdit)

0,00

Totals Pressupostat Liquidat

2.350.895,38
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activitat

Lliurament dels projectes de cooperació
El 27 de gener es va organitzar un acte institucional al teatre de La Secuita amb motiu del
lliurament dels ajuts als projectes de cooperació
amb països en vies de desenvolupament.
L’acte consistí en un concert a càrrec de la soprano vallenca Esther Martínez Vila, que va interpretar diverses àries. A la mitja part es lliuraren els projectes solidaris, Nepal-Aki guardonat
amb 3.000 €, que destinarà a la formació i inserció laboral d’orfes en matèria d’hostaleria al
Katmandú (Nepal) i al Vicariat Apostòlic de Requena, també guardonat amb 3.000 €, destinat
a l’escolarització i compra de material escolar
per més de 350 alumnes de diferents poblats
indígenes a la selva de l’Amazònia (Perú).
En finalitzar el concert va haver una interessant
exposició fotogràfica sobre els dos projectes en
què ha col·laborat el municipi, sota el lema “La
Secuita, municipi solidari”.

Les societats de caçadors organitzen els
tradicionals sopars de fi de campanya

12
Millores al camí
de Mas de la Gorra
Durant el mes de febrer s’ha procedit a la reparació d’un tram del camí de Mas de la Gorra,
concretament a l’alçada de la urbanització els
Diumenges. Aquest tram s’havia ensulsit a causa de les pluges torrencials de la passada tardor
i feia molt perillosa la circulació en aquest tram.
Els treballs han consistit en l’aixecament d’un
mur d’escullera d’uns 2,5 m d’alçada, per
aguantar les terres del camí ensulsit, la reposició
i compactació de graves i la pavimentació amb
formigó del tram afectat pels corrents d’aigua.
Aquestes treballs han estat adjudicats a l’empresa Excavaciones Avajo Navarro per import
de 6.543,55 €, finançats amb una subvenció extraordinària de la Diputació de Tarragona per import de 6.216,37 €, i 327,18 € per part de l’Ajuntament de La Secuita.

Tots dos sopars foren un èxit de participació,
agrupant entorn de la taula més d’un centenar
de caçadors, propietaris de finques pertanyents
als vedats de caça, amics i veïns. El plat principal d’aquests sopars de caçadors és el porc
senglar prèviament caçat. Cal dir que hi ha una
mica de sana competició sobre en quin dels dos
sopars el senglar ha estat més ben cuinat... tots
dos estaven deliciosos.
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Aprovació del Pressupost Municipal per l’any 2018
de La Secuita segueix mantenint una solida estructura econòmica i una capacitat d’estalvi que
li permeten continuar mantenint i desenvolupant
equipaments socials per als seus veïns i veïnes
sense haver de recórrer al endeutament ni ha la
retallada en serveis que presta als ciutadans.

En la sessió plenària del passat 19 de març
s’aprovà, per unanimitat de tots els grups polítics municipals, el pressupost que ha de regir
durant l’any 2018.
Podem afirmar que, malgrat 10 anys de crisi i la
desaparició d’un gran nombre de subvencions per
part de les administracions superiors, l’Ajuntament

Capítol

Denominació

Import

A1) Operacions Corrents
I

Impostos directes

828.000,00

32,47 %

II

Impostos indirectes

7.000,00

0,27 %

III

Taxes, preus públics i d’altres

535.000,00

20,98 %

IV

Transferències corrents

554.000,00

21,73 %

V

Ingressos patrimonials

1.000,00

0,04 %

Total

1.925.000,00

75,49%

A2) Operacions de Capital
VI

Alienació inversions reals

0,00

0,00%

VII

Transferències de capital

625.000,00

24,51 %

Total

625.000,00

24,51%

Total No Financeres

2.550.000,00

100%

B) Operacions Financeres
Passius financers

0,00

0,00 %

Total Financeres

0,00

Total Ingressos

2.550.000,00

0,00 %

Despeses 2018
Capítol

Per a l’any 2018 la previsió pressupostaria es la
següent:

%

A) Operacions no financeres

IX

El pressupost és la previsió econòmica que permetrà poder desenvolupar totes les actuacions
previstes, així com poder fer front a les despeses programades.

Ingressos

Ingressos 2018

Com és tradicional cada temporada, durant el
mes de febrer les societats de caçadors del municipi van organitzar els sopars de caçadors.
Per una banda la societat L’Aliança que agrupa en el seu vedat a La Secuita, Vistabella, Les
Gunyoles i els Garidells, ho celebraren en el
casal de la Secuita, per l’altre costat la societat de “La Paloma” que agrupa en el seu vedat
a l’Argilaga i Renau, ho celebraren en casal de
l’Argilaga.

Quatre

activitat
notícies
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Denominació

Import

A1) Operacions Corrents
I

Retribucions de personal

800.000,00

31,37 %

II

Despeses corrents i serveis

676.000,00

26,51 %

III

Despeses financeres

10.000,00

0,39 %

IV

Transferències corrents

265.000,00

10,39 %

V

Fons de contingència

0,00

0,00%

1.751.000,00

El pressupost d’ingressos ordinaris l’Ajuntament ha disminuït en 349.000,00 € respecte a
l’any 2017, perquè en l’exercici anterior hi havia
recollit un ingrés extraordinari, originat per una
sentència judicial, sobre un deute de l’Ajuntament dels Pallaresos que ja ha estat cobrat en
la seva totalitat. Els ingressos extraordinaris recollits en el capítol VII, “transferències de capital”, han augmentat en 79.000,00 € respecte a
l’any 2017, això complementarà el pla d’obres i
inversions previstes per l’exercici 2018.
Despeses
Els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per la qual han
estat autoritzats en el pressupost o en les modificacions aprovades. Els crèdits autoritzats
tenen caràcter limitatiu i vinculant.

%

A) Operacions no financeres

Total

Els drets liquidats i les obligacions reconegudes s’aplicaran als pressupostos pel seu
import íntegre, sense atendre obligacions mitjançant minoració dels drets llevat de les devolucions d’ingressos indeguts.

68,67%

A2) Operacions de Capital
VI

Inversions reals

684.000,00

26,82%

VII

Transferències de capital

0,00

0,00%

Total

684.000,00

26,82%

Total No Financeres

2.435.000,00

95,49%

B) Operacions Financeres
VIII

Actius financers

0,00

0,00 %

IX

Passius financers

115.000,00

4,51%

Total Financeres

115.000,00

4,51%

Total Ingressos

2.550.000,00

100%

El continuar amb la contenció en la despesa ordinària respecte als ingressos ordinaris previstos dóna una capacitat d’estalvi de
174.000,00 €, fet que permet el manteniment
dels serveis que es presten als veïns, la seva
millora en el servei i e no haver d’augmentar
els impostos ni les taxes. Capacitat d’estalvi
que és destinada al capítol VI d’Inversions per
la millora d’equipaments i serveis municipals
per aquest any 2018.
Projectes com el Casal de la Gent Gran i Centre de Dia, la millora dels carrers Progrés, Verge
del Pilar, Dr. Porta i Sant Cristòfol de La Secuita,
la Planta de Tractament de Nitrats dels dipòsits
de Vistabella, la reforma de la sala del Teatre de
l’Argilaga o la millora del carrer i plaça Major de
Les Gunyoles podran molt aviat fer-se realitat.
La capacitat d’estalvi de l’Ajuntament;
diferencia entre els ingressos ordinaris i les
despeses ordinàries presenta:
un saldo positiu de 174.000 €.

L’Argilaga Vistabella
Dijous 2
18:30 · Cursa de rodes
19:30 · Remullada per a petits i
23:00 · Karaoke a la plaça per

grans
a tothom

Divendres 3
19:00 · Disco Infantil a la plaça
20:00 · II Ruta de Tapes
23:30 · Correfoc amb els Diables

de Piera

Tot seguit Cóctel de Festa Major,
i després música en viu amb el grup

Estriko
Disabte 4

10:00 · Esmorzar

Popular amb baldanes,
llangonisses i xistorres a la plaça
i després I Concurs d’aixecar el porró
11:30 · XII Campionat de Bitlles
18:00 · Tobogan d’aigua
21:30 · Sopar de Cistell a la plaça
Si vols taula vine a partir de les 18:00
a buscar-la i muntar-la
01:00 · Ball de nit amenitzat per la gran orquestra

Costablanca

Diumenge 5
12:00 · Ofici

solemne en honor al patró San Roc
Tot seguit, Cercavila amb els gegants
del Catllar i el Bartomeu de Vistabella
Després a la plaça Vermut i Concert
de vermut amb els grallers i timbalers
Tocaferro de Tarragona juntament
amb els Txalaparres Txek Txalarta-Eskola
16:30 · Gresca per la mainada amb inflables,
castell d’obstacles i el tradicional trenet
18:00 · Magnífic partit de Futbol
22:30 · Actuació de Rambla Music Big Band
I per acabar, espectacular Traca al carrer Sant Roc
i Focs Artificials de fi de festa

LaSecuita LesGunyoles

Dijous 23

Divendres 10

17:30 · Concurs

de dominó en parella
i Concurs de dibuix al Casal Jujol

19:00 · Cercavila
24:00 · Mitjanit

a la plaça de l’església
A continuació, refrigeri
Concurs de truites i pastissos
davant del Casal Jujol

Dissabte 11

20:00 · Pregó

de Festa Major

Divendres 24

Divendres 13
19:00 · Campionat de bitlles
21:00 · Pregó de Festa Major

+ DJ

dels joves de Les Gunyoles
de Festa Major
A continuació actuació musical del

21:30 · Sopar

12:00 · Festa de l’escuma
19:00 · Concurs de cocs, truites,
20:00 · Concert de tarda amb

cupcakes

Principal de la Bisbal

10:00 · Campionat de Tennis Taula
al Casal Jujol
18:30 · Bicicletada
20:00 · Solemne ofici en honor

al nostre patró Sant Bartomeu
22:00 · Sopar de Germanor i Homenatge
a la gent gran a la plaça de l’esglesia
i tot seguit Karaoke

24:00 · Ball

a càrrec

de nit amb

Principal de la Bisbal
En acabar: DJ

Diumenge 12

DUO BOOGIST

Dissabte 14
i CUCANYES a la Plaça del Lleó
13:00 · Festa de l’escuma
17:30 · Durant tota la tarda inflables
per a Grans i Petits
19:00 · Concurs de Tapes i “montaditos”
21:00 · Sopar Popular a càrrec del Bar del Casal
per un preu mòdic
24:00 · Actuació de
11:00 · Jocs

Dissabte 25

09:30 · Duatló
11:00 · Inflables a la piscina
17.30 · Bàsquet per a nens
19:00 · Baixada d’andròmines
22:00 · Gimcana per grans

10:00 · Cursa

Dilluns 13

Diumenge 15

12:00 · Petanca
17:00 · Guarrimcana
19:30 · Fútbol per a nens
22:00 · Cinema a la fresca

12:00 · Guerra d’aigua
13:00 · Missa solemne de Festa Major
14:00 · Vermut popular a càrrec del Bar
19:30 · Passa-Carrers amb

Dimarts 14

20:00 · Berenar-sopar

Popular de Vistabella
memorial Cinto López
16:30 · Guerra d’aigua i Inflables Driver Parks
a la plaça de l’església.
Amb concurs de disfresses!
20:00 · Concert amb l’orquestra Shakata
a la pista del poble
24:00 · Ball de Festa Major amb l’orquestra
Shakata a la pista del poble
Tot seguit, Discoteca Mòbil

Diumenge 26
11:00 · Missa
12:00 · I Trobada

Gegantgera

i cercavila pel poble

18:00 · Guerra d’escuma
21:30 · Txaranga Band

12:00 · Gimcana d’aigua
19:00 · Bicicletada
22:00 · Correfoc
23:30 · Twenty Flight rock
01:30 · Extracto de Lúpulo
03:30 · Libertad de inexpresión

Agustí Aspa Quartet

i el seu grup HABANA
A continuació Gran Discomòbil

LA PAT-XARANGA CAFÈ, COPA I PURO

a càrrec del Bar del Casal
per un preu mòdic
Entrega de premis als guanyadors
dels concursos i campionats
21:30 · Fi de festa amb l’espectacle d’ilusionisme
de SHADO

En acabar: DJ

06:00 · Xocolatada

Tocats

itinerant pel poble. Tot seguit, xocolatada
a la pista del poble

Dimecres 15
11:00 · Torneig de Ping
12:00 · Missa major

Pong i Bitlles

En acabar: Vermut popular

19:00 · Playbacks
21:00 · Sopar de motxilla

Organitza: Associació Cultural de l’Argilaga Col·labora:

Organitza: Associació Cultural
i Recreativa de Vistabella

Col·labora:

Organitza: Associació de Joves de la Secuita Col·labora:

del Casal

Organitza: Associació de Veïns de les Gunyoles
Col·laboren: Bar Casal de Les Gunyoles i

Alerta
robatoris!
Ja a finals de l’any passat i començament
d’aquest ha hagut un gran augment de robatoris
en domicilis particulars i edificis públics.
El poble de l’Argilaga s’ha endut la pitjor part,
malgrat això també n’hi ha agut a La Secuita i Les
Gunyoles. Davant d’això tothom ha d’extremar
mesures de seguretat:
Si teniu la impresió de que algú vigila casa vostre, els voltants o els vostres moviments, truqueu
inmediatament els Mossos d’Esquadra, més val
una falsa alarma que patir un robatori.
Intenteu identificar matrícules de vehicles suspitosos, bicicletes, alçada dels sospitosos, color
del cabell, de la pell, vestimenta, etc.
En cas de robatori intentar tocar el menys possible i cursar immediatament la denuncia als Mossos d’Esquadra, ells vindran a recollir emprentes i
analitzar la situació.
Controleu portes i finestres, que no quedin obertes o malament tancades.
Protegiu el vostre domicili, reixes, alarmes, càmares de seguretat.
Aviseu els veïns amb els que tingueu més confiança en el supòsit de que marxeu de vacances i
no acumuleu correspondència a la bústia.
En el cas que us trobeu els lladres a casa no intenteu fer-los front, deixeu que marxin i aviseu inmediatament als Mossos d’Esquadra.
Recordeu sempre aquest telèfon 112, no us faci
cap vergonya trucar devant de qualsevol sospita.
L’Ajuntament de la Secuita manté una constant i estreta comunicació amb el cos dels Mossos d’Esquadra i hem de fer confiança a la seva professionalitat.

activitat

Hem començat l’any amb la visita de
SSMM els Reis Mags d’Orient
SSMM els Reis mags d’Orient no han faltat a la
cita de cada 5 de gener amb els nens i nenes de
l’Argilaga, La Secuita, Les Gunyoles i Vistabella.
Han vinguts carregats d’il·lusió, regals i bons
desitjos per tothom. Els nostres pobles els han
rebut com cal i tots els nens i nenes del municipi
van sortir al carrer per veure’ls arribar els les cavalgades, acompanysts dels seus patges.
Les esglésies i els casals també els van acollir
i SSMM els Reis d’Orient repartiren regals per
tots, perque tots s’havien portat molt bé.
Us esperem l’an vinent magestats.

16
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Carnaval a l’Escola Guillem de Claramunt
L’AMPA i l’Escola Guillem de Claramunt van organitzar una carnaval per tota la mainada del municipi. Durant tota la setmana del 5 al 9 de febrer
van anar a l’escola cada dia disfressats, fent cas
de les ordres de Sa Majestat el Rei Carnestoltes:
Dilluns 5
Si un jugador de bàsquet vols semblar,
una samarreta de tirants t’has de posar.
Dimarts 6
Si ràpid vols anar de bon matí,
amb patinet o bicicleta has de venir.
Dimecres 7
Si a nedar vols anar, gorro,
ulleres o equipació has de portar.
Dijous 8
De Runner has de venir,
si l’últim sprint vols aconseguir.

Per acabar el divendres 9 vam fer una rua de
carnaval, amb música, pels carrers del poble on
els alumnes anaven disfressats com ells volien,
per acabar amb una gran festa que els esperava
al gimnàs de l’escola amenitzada pel grup Els
Picarols, acomiadant-se del Rei Carnestoltes.
Tothom: alumnes, famílies, amics, parents, veïns
del poble... van berenar, cantar, ballar i riure amb
ganes fins que ja no pogueren més.
Els diners recaptats a la festa es van destinar a
la renovació d’ordinadors i tauletes digitals per
als alumnes de cicle superior.
Segur que tots i totes passaren una molt bona
setmana de carnaval.
Aprofitem aquestes ratlles per donar-vos les
gràcies per la vostra col•laboració.

Arranjament d’un tram del camí de les Guixeres
El passat mes de març es va procedir a l’arranjament d’un tram del camí de les Guixeres, concretament el que va des de Les Gunyoles fins al
torrent del Bogatell.
Els treballs consistiren en la remunta de les
branques dels xipresos que hi ha a la vora del
camí i que dificultaven el pas dels vehicles, així
com la tala dels que estaven en pitjor estat i
d’altres arbustos que envaïen el camí, la neteja i
retirada de runes en la franja compresa entre el
darrera del nucli de Les Gunyoles i els xipresos,
en recuperar l’amplada original del camí i la seva
explanació i compactació, aprofitant per explanar i netejar el camp de futbol de Les Gunyoles.
Els treballs van estar adjudicats a l’empresa Josep
Lluis Vallvé Giménez, per import de 2.717,66 €.
que ha assumit íntegrament l’Ajuntament.

Xerrada “l’Estrès al seu lloc”
El 15 de març, a la Sala de Plens de l’Ajuntament
de La Secuita, la Sra. Ana Gutiérrez Leal, Llicenciada en Psicologia, Màster en Coaching i alt rendiment esportiu i Màster en Programació Neurolingüística, ens va dedicar unes hores i consells
encaminats al control de les situacions d’estrès,
sota el títol “l’Estrès al seu lloc”.
Per què hem plantejat una formació per enfrontar
adequadament l’estrès? Doncs a causa del 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.
Imatges del robatori de l’escola de la Secuita al mes de febrer de 2018
i que acompanyen la denuncia presentada als Mossos d’Esquadra.

L’Ana Gutiérrez ens va argumentar i explicar
exercicis i tècniques per permetre’ns:
Descobrir el nostre disseny i funcionament cerebral
· Comprendre els mecanismes de l’estrès.
· Com ens afecta el nostre estil de vida?
Què no fem?
· Aprendre a gestionar-nos.
Respondre vs Reaccionar.
· Solucions, al nostre cos! Rutines de relaxació.
· MINDFULNESS. L’entrenament de l’atenció.
Els assistents a la xerrada tingueren l’ocasió de
participar activament, ja sigui explicant situacions viscudes, preguntant per com afrontar

situacions concretes o participant en els petits
exercicis que es van dur a terme.
Volem agrair a l’Ana el fet d’ensenyar-nos tot un
seguit de tècniques i consells que de ben segur
podrem aplicar a la vida diària per estar menys
estressats.
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ÈPOCA CONTEMPORÀNIA

La família Estruch, el comerç de vi del Manso Tallada
i els seus descendents.
Tot d’aquest edifici, des del recobriment centenari de les seves parets, que a trams són relleus
tallats i a trams llibreria, et parlen de solera. Ni
en els venerables llibres que guarden els secrets
contables d’aquesta granja, ni a la xemeneia que
dóna el clima càlid precís a aquesta única entrevista concedida per la família, existeix un àtom
d’improvisació. La vida aquí flueix amb serenitat,
envoltada de l’aroma que desprenen les roses
marcides que cremen a la llar de foc. Resulta
curiós veure els gestos d’aquesta bella dona
deixant caure flors damunt dels troncs1.
Introducció
Gràcies al passat de la Tallada i la seva vinculació amb el Císter, tenim al terme municipal de
la Secuita, un element patrimonial generador
de tot tipus d’històries. La història del Camp de
Tarragona i de Catalunya es poden explicar a
través d’aquest edifici i les persones que hi van
viure. És un element peculiar i per això el seu
passat es generador tant d’una història local i
nacional, com de mites i llegendes de tot tipus.
La recerda per la Tallada arranca al 2012 amb
unes sortides excursionistes (Dalmau 2012). La
seva història va ser recollida a la Revista de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (Dalmau 2013).
Segons Victòria Mora Pous, presidenta de l’Arxiu: “A continuació, Marc Dalmau Vinyals, estudia la Història de la granja cistercenca de la
Tallada, priorat de Santes Creus. El seu treball és
exhaustiu: història, arqueologia, documentació
dels segles XII i XIII fins avui, recerca oral, carto

grafia, calcs de dibuixos, no hi ha cap detall que
el senyor Dalmau hagi passat per alt”. També va
ser objecte de la portada del Diari de Tarragona
del 12 de gener de 2014 “El Mas de la Tallada se
cae a pedazos” (Dalmau 2014).

del casal hi ha cups i restes de premses. Al primer pis de la torre que queda al nord-oest de la
casa, coberta per un arc apuntat, hi ha moltes
costelles de botes de vi.

Després de la colonització de Guillem de Claramunt sobre les terres reconquistades als musulmans, aquestes passaren al monacat blanc
de Santes Creus. El Císter i tota la documentació que es va generar a partir d’aleshores,
devia acabar esborrant la memòria dels antics
habitants musulmans. El Císer era el nou pioner
i veia aquests nous territoris com un lloc on expandir la paraula de Déu junt a fèrtils camps de
daurat forment.

A més a més en aquest treball també volem presentar uns grafits inèdits del segon pis, a l’ampit
de la porta que comunicava la sala amb quatre
arcs apuntats a les habitacions de tramuntana.
Aquests grafits estan fets a pocs centímetres del
terra, per la qual cosa creiem que van ser fets
per una persona de baixa estatura. A més a més
són bastant esquemàtics (el cos està representat amb un triangle i el cap amb un cercle). Un
d’ells sembla representar a una persona que balla amb una faldilla llarga.

L’objectiu d’aquest article es ampliar les notícies
sobre l’últim capítol de la història d’aquest edifici2. L’any 1897 la casa va ser adquirida per Josep Oriol Estruch Sabadell, qui la va convertir en
una marca comercial “Manso Tallada” dedicada a
l’exportació i venda de vi. Els Estruch en van ser
propietaris fins a la dècada dels anys 80 del segle XX. Aquesta família havia fet fortuna gràcies
a la Revolució Industrial amb la indústria tèxtil a
Premià de Mar. Superada la crisis de la fil•loxera
amb ceps americans, devien veure la oportunitat
de reinvertir el capital en el sector vinícola.

En Pedro Ros Sopranis i el mapa del 1930
Seguir el fil dels Estruch ens pot ajudar a comprendre més coses sobre el procés històric de
la Tallada entre finals del segle XIX i el segle XX.
Per exemple, tenim la notícia de l’existència
d’un retaule del segle XV3. Aquesta nota podria
fer referència a l’antic retaule del Codony4. Paral•lelament al senyoriu dels Estruch a la Tallada,
Catalunya vivia un moment d’auge amb l’aparició de la corrent artística del modernisme. Moltes de les transformacions de la casa es van dur
a terme en aquest context.

Important és veure aquesta etapa en el context
de la Revolució Industrial de Catalunya, l’aparició d’una classe burgesa capdavantera i la utilització del modernisme com a corrent artístic.
La família Estruch es
dedicava a la indústria
tèxtil, la seva riquesa
la devien reinvertir en
la compra de terra i
en construir una nova
identitat catalana. Van
utilitzar el modernisme
per decorar algunes
sales de l’interior de
l’edifici com la capella.

Ens vam desplaçar uns quants dies a la residència de Pedro Ros al barri del Congrés de Barcelona. Al tercer intent vam aconseguir contactar
amb ell i es va oferir a venir molt amablement un
dia a la Secuita. Vam esmorzar en un bar de la
població i després ens vam dirigir a la Tallada.

Les bodegues de la
casa es trobaven fora
de la casa, en uns edificis situats davant de
la porta principal, al
costa de l’era. La sala
de la primera planta
sostinguda per tres
arcs apuntats també
podia haver servit de
bodega. De fet, al pati
que queda al nord-oest

Li vaig regalar un dels butlletins de l’Arxiu Bibliogràfic i a canvi em va regalar un mapa de
la finca, fet a la Secuita al juny de 1930 a escala 1:2000. En aquest mapa s’hi van anar fent
correccions a mesura que s’anaven venent les
diferents propietats Hi apareixen el nom de
les diferents partides i els límits de la finca. En
aquests límit hi ha anotat el nom de la propietat
amb que limitava la Tallada. Totes les propietats
es trobaven a l’esquerra de la carretera que portava cap a Vallmoll.
Alguns topònims interessants del mapa són
Camp de Barracas (o Barquera), el Custe de la
Barraca, el Camp de Baix, la Vinya d’en Cintus, el
Camp de Dalt, la Parada del Moresc (o Custé del
Moresc), els Bancals dels Magranes i l’Aubareda.
Totes aquestes parades conformaven un gran
domini, només la parada de l’Aubareda es troba
separada de la resta de la propietat. Recordem
que al monestir de Santes Creus, al costat del riu
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Gaià, hi ha l’Albareda, una zona humida amb albes, salzes, pollancres, oms i lledoners.
Davant de la granja hi havia una era per batre
el gra, un jardí, un hort i un cobert. En aquest
mapa també hi apareixen camins, construccions
i els noms de la propietat amb que limitaven les
diferents parades. És interessant de veure com
les parades que estaven al nord, més allunyades de la casa, eren les que presentaven major
abandonament i restaven ermes. En canvi en les
parades al voltant de la casa hi havia plantats
ametllers, vinya, sembrats, garrofers i oliveres.
Els Estruch
Josep Oriol Estruch Sabadell era marit d’Eulalia
Malet i tenien com a fill a Josep Oriol Estruch
Malet. D’aquesta família en deriven les empreses
Solsona Estruch Ca, Torrelló Estruch, Luis Estruch, J. O Estruch i Antonio Estruch.
Al 1880 amb la revolució industrial van arribar a
Premià de Mar les primeres fàbriques d’estampació de seda, de teixits de cotó, d’estampació
d’indianes i de filatures de lli. En aquesta època
sembla que ja existeix “La Linera”5. L’any 1893
la societat S. Mayolas de Premià de Mar es va
dissoldre i s’en van fer càrrec Josep Solsona
Mas i Josep Oriol Estruch Sabadell6. Al juliol de
1895 els hereus de Claudi Aranyó van vendre la
fàbrica i dos solars annexes a la societat Solsona
Estruch per 11.000 pessetes. Tant Josep Solsona com Josep Oriol Estruch eren propietaris de
“La Linera”, fàbrica dedicada a la filatura de lli.
La fàbrica tenia a l’agost de 1901, 65 persones
treballadores.
La casa de la Tallada es va posar en venda al
1897 segons apareix al Diari de Tarragona7 i al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona8. Era
formada per una planta baixa, un primer pis i
unes golfes. La planta baixa tenia cisterna, bodegues, cups, premses, quadres, corrals i algunes habitacions. Al primer pis i a les golfes hi
havia habitacions i dipòsits de fruits.
La empresa Solsona Estruch i Companyia estava
registrada al carrer Fontanella, 12 (anteriorment
conegut com Plateria, 37). Els magatzems estaven especialitzats en sedes, llanes, cotons i altres articles per vestits de senyores. Feien molts
gèneres de color negre. La fàbrica “La Linera”
de Premià de Mar estava especialitzada en patenes, zèfirs, teles i mocadors. En l’anunci de la
tenda apareix una jove amb vestida amb una tela
blanca i una corona de flors als cabells. A la mà
hi porta una llançadora volant, que és el primer
invent important que va ajudar a fer florir la industria tèxtil. A la cintura hi porta un cinturó del
que penja un cadena, a la fi de la qual hi ha una
espècie de joia triangular, de la mida d’una mà.
Al 1903 van morir els dos socis9. Josep Oriol Estruch va morir molt jove el dia 22 de maig mentre
que Josep Solsona va morir el dia 9 de juny. El dia
28 es van celebrar misses per l’anima de Josep
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Oriol Estruch a l’església parroquial de Santa Maria del Mar de Barcelona. El bisbe de Barcelona,
l’arquebisbe de Tarragona i els bisbes de Terol,
Solsona, Lleida i Girona van concedir dies d’indulgència als seus fidels per cada acta de pietat
o caritat cristiana que practiquessin per l’ànima
de Josep Oriol Estruch Sabadell. D’aquesta defunció em trobat una bonica esquela modernista
decorada amb càpsules opiàcies.
Segons la premsa, a l’enterrament hi va assistir
una representació important de la classe obrera, que van voler evidenciar a la família Estruch
el respecte que van saber guardar per la bona
memòria del que va ser per ells un pare. Respecte aquesta notícia no podem oblidar les condicions sense dignitat amb que vivia aquesta
classe a finals del segle XIX:
L’esposa de Josep Oriol Estruch, Eulalia Malet
Font, va morir l’any 192910. Es van celebrar funerals el dia 2 de setembre a l’església parroquial
de la Casa Provincial de Caritat i a les esglésies
parroquials de Plegamans i de la Secuita.
El dia 24 d’octubre de 1930 es van resar misses
a l’església parroquial de Santa Anna pel descans de la seva ànima11. El seu germà Josep
Antoni Malet Font havia mort a Masnou el 10 de
novembre de 191712.
Josep Oriol Estruch Malet era fill de Josep Oriol
Estruch Sabadell i Eulalia Malet Font. Al 1925 Josep Oriol estava casat amb Maria Milà Camps i
tenia dues filles: Madrona i Eulàlia Estruch Malet.
Germans de Josep Oriol Estruch Malet eren Lluís
Estruch Malet, que va morir el dia 27 de maig de
191913, i Ramona Estruch Malet, que va morir el 12
de març de 1921, viuda de Josep J. Malet Galí14.
Al 1916 tenim una nota de societat al Diari de Tarragona on s’informa que a la casa de camp de
la Tallada hi residia Eulalia Malet de Barcelona,
viuda d’Estruch, amb el seu fill Josep Estruch,
la seva esposa Marià Milà i les filles Madrona i
Eulàlia15. Al 1925 trobem una altra notícia on es
diu que aquesta unitat familiar s’havia desplaçat
de la Tallada a Barcelona16. Segurament durant
aquesta època la família feia servir la casa per estiuejar-hi i al hivern tornaven a Barcelona17.
L’any 1932 la filla gran Madrona Estruch i la seva
cosina Carmen de Aran, van tornar de viatge d’Annecy a l’Alta Saboia18. El dia 26 de juny de 1935 a
l’oratori privat de la casa de Pere Milà Camps a La
Pedrera, Madrona es va casar amb el tinent d’infanteria Pedro Rivero Angulo, de família jerezana.
Una de les persones testimonies del nuvi va ser el
comandant militar del castell de Montjuic, Rafael
Bernabeu. Hi va haver un banquet de més de mig
centenar de plats servits pel Ritz. La parella va
anar de viatge a Mallorca i a diferents punts de la
Península i van acabar residint a Barcelona19. Madrona Estruch Malet encara estiuejava a la seva
casa de la Tallada a la Secuita l’any 196120.

Gener / Març 2018

història

20
l’anunci, la mescla d’aquests vins era tant bona
que la venda era il•limitada. A més a més també
tenien vi claret i dorat com a classes més senzilles. També s’enviaven catàlegs i mostres a qui
ho sol•licitava24. Al 1905 Lluís Estruch va adquirir
les existències dels vins Oliver i van continuar
venent-se al carrer Escudillers25.

Al 1936 el comitè de la Secuita va apropiar-se de
la heretat de la Tallada de 125.000 pessetes de
valor. També van confiscar peces de terra situades a la partida de l’Aubareda i a la partida de la
Tallada, una d’elles coneguda com la Parada del
Moresc. Al Mas de la Tallada van confiscar 1 tina
de 140 càrregues, una comba a mà, 1200 quilos
de garrofes, 500 quilos de carbó, 70 càrregues
de vi vell, 300 càrregues de vi blanc i 180 càrregues de vi dolent. Les confiscacions a la Secuita
apareixen detallades en les relacions enviades
pels ajuntaments al Comitè d’Apropiacions del
Departament de Justícia de la Generalitat finals
d’any. Segons el document Josep Oriol Estruch
Malet era un “element de dretes” i tenia com administrador a Josep Banús de la Masó, considerat enemic dels treballadors i sabotejador de
la República. No es cuidava de les terres ni dels
fruits recollits, fet que feia que els seus treballadors visquessin en la extrema misèria.
Maria Concepció Milà Camps va morir el dia 25
de gener de 1948. Va deixar vidu al seu marit
Josep Oriol Estruch Malet i òrfenes les seves filles Madrona Estruch Milà i Eulalia Estruch Milà.
L’enterrament es va celebrar a l’església de Nostra Senyora del Roser, carrer Ausias March, 3421.
Maria Milà era germana de Pere Milà, el propietari que va encarregar a Gaudí construir la Pedrera. D’aquesta mateixa família és la periodista
de TV Mercedes Milà22. Marita Rivero Estruch
era filla de Madrona Estruch Malet i va morir a
Barcelona al 2015.
La família Estruch va convertir la Tallada en
escenari d’inversions i segurament de la seva
vida familiar. Van aconseguir acumular una gran
quantitat de terra i devien necessitar molta mà
d’obra per mantenir l’explotació. A més a més
van utilitzar el modernisme com a corrent per
decorar les capelles i algunes zones de la casa.
Amb la venda de la casa la última part de la

família va anar a viure a Barcelona, en un petit
palauet. Segurament van emportar-se amb ells
l’essència del que havia estat la vida de la família
Estruch durant gairebé un segle.
Vins del Manso Tallada, propietat de Lluis Estruch
El titular de l’empresa era Lluís Estruch Malet,
germà de Josep Oriol. Els vins del Mas de la Tallada tenien la seu a Barcelona al carrer Escudillers, 89. Era una marca registrada que s’identificava amb un drac rampant mirant cap a la dreta.
La marca dels vins Manso Tallada estava classificada com marca de vins, vinagres, olis i licors
de tota classe. La llicència havia estat concedida el 2 de novembre de 1901.
Aquest drac és el mateix que trobem al rellotge de sol de la façana del mas, on apareixen
les dates 19 maig 1589 i 15 març 1898. Entre el
1589 i el 1592 al Camp de Tarragona es va donar una gran pesta que va originar moltes males
collites. La data del 19 de maig de 1589 pot fer
referència a l’arribada de la pesta a la Secuita,
malaltia contagiosa que va afectar greument els
cultius de vinya. Segons la premsa, al desembre
de 1892 van arribar a la Secuita els primers focus de la fil•loxera23. La data del 15 de març de
1898 pot estar fent referència a la data en que es
van arrancar els ceps europeus afectats per la
plaga i es van substituir per ceps americans. En
aquest rellotge també hi trobem elements com
pàmpols i raïms formant línies decoratives. A la
part inferior a la dreta hi trobem una referència
a la fil•loxera a través de la representació del insecte que tanta mortaldat va provocar a les vinyes europees.
Segons un anunci del 1905. la casa estava dedicada a l’exportació de vins de la seva propietat situada a la Secuita, dintre de la província de
Tarragona. Elaborava veremes imitant les varietats Medoc i Sauternes de Bordeus. Segons

També existeix un anunci del 1900 a la Vanguardia on apareix la “Botillería de L. Estruch. Marca Manso Tallada”. En aquest anunci trobem
els preu de les botelles de ¾ de litre. Els vins es
classificaven en negres i blancs. Pel que fa a vins
negres existien els de la varietat claret (0,40 ptes),
el medoc (1 pta) i el medoc superior (3 ptes). Pel
que fa a vins blancs hi havia la varietat dorada
(0,50 ptes), la sauternes (1,25 ptes) i la sauternes
superior (5 ptes). El preu era per cada litre de vi
sense botella. Els vins es classificaven en negres
i generosos (dolços i secs). A més a més venia
vinagres purs fets de raïm. L. Estruch era el representant únic de la casa M. Fernández de Jerez.
La marca estava registrada com “xampanys, vermuts i altres vins del país i de l’extranger”
Em pogut trobar una ressenya sobre un llarg viatge fet per mar des de Cadis a Estats Units per
assistir a l’Exposició Universal de Sant Lluís. El
corresponsal s’anomena Francesc Alonso i firma
la ressenya a Nova York l’11 d’agost de 1904.
Diu així “De 6 a 8 del matí ens serveixen un petit
dejuni que consisteix en xocolata, llet i cafè, pastes variades, mantega i pa torrat. A les 11 i al toc
d’una campana ens serveixen l’esmorzar consistent en sis plats, peix, carn, verdures, etc. tot molt
ben presentat. Per postres ens serveixen pastís,
dolços, varietat de pastes, fruites i alguns dies
crema. En quant a vins bevem un bon vi embotellat marca “Manso Tallada” de la Secuita i una
copa de Xerès seguit d’un bon cafè…”26
Segons Pedro Ros, es tractava de vins que s’exportaven molt a Europa ja que tenien molt de
grau (més de 14 graus) i servien per millorar el
coupage dels vins europeus. Se n’havien arribat
a servir a Zuric, a Ginebra i a Paris.
Al 1905 el millor regal per Nadal era una botella de
vi del Manso Tallada. Així es desprèn de l’anunci
de La Vanguardia “El millor regal pel Nadal”. Un
barril de vi ranci o moscatell del Manso Tallada
costava de 1,25 ptes a 5 ptes el litre segons la capacitat i la qualitat27. Actualment ja no es troben
botelles amb aquest etiquetatge ni es poden comprar. La etiqueta de la botella era de color blau i
rosa de 3,05 cm x 4,65 cm. El paper era couche
amb una litografia amb l’edifici i la muralla del mas
de la Tallada i l’escut del drac rampant28.
Al 1912 encara existeix l’empresa de vins Manso
Tallada de Luis Estruch. Era una marca registrada especialitzada en clarets, dorats, medocs i
sauternes. Segons l’anunci els vins havien estat
premiats en totes les exposicions que havien
pres part. Tenien el despatx al carrer Gasòmetre,9 a Barcelona29.
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Conclusions
Podria ser el retaule del segle XV l’antic retaule de l’església del Codony? Hi havia un túnel
que comunicava els Masos de la Secuita amb
la Tallada? Conserva la família Ros Angulo fotografies, correspondència i material documental
en 8 mm del seu pas per la Secuita? Es possible ficar cara a les persones que apareixen en
aquest treball? Es poden recuperar els elements
artístics que encara queden a l’edifici? Es podria
fer una maqueta de fusta o de guix o un model
informàtic de les diferents fases constructives?
Es podria excavar, rehabilitar i fer un vídeo de la
història de la granja?. Són coses que quedarien
per sempre pel terme de la Secuita.
Tot sembla indicar que la última Estruch propietària de la Tallada va ser la Madrona Estruch.
La seva filla Marita es va casar amb Pedro Ros
Sopranis i va anar a viure a una mansió del segle XV a Barcelona. El llegat documental de la
família Estruch sobre el Mas de la Tallada es podria trobar en poder de la família Ros Rivero. Em
pogut parlar amb Pedro Ros que conserva molt
bona memòria de quan festejava a la Tallada
amb la filla de Madrona.
Recorda l’existència d’una torre al voltant de la
qual va créixer la resta del casal. En el pis superior d’aquesta torre encara queda una habitació
a la que no s’ha pogut entrar i que podrien contenir més grafits. Recorda que la Tallada estava
molt arreglada amb un gran pati central i uns
jardins davant de la muralla perimetral. Ha estat
molt interessant parlar-hi per saber com ha passat d’una generació a una altra la memòria del
pas dels seus avantpassats per la Secuita.
No volem que aquesta història sigui només la
d’una família privilegiada, sinó que considerem
que els treballadors que hi varen treballar tenen
molt a dir. La història social de la Tallada ha de
ser escrita tant des del punt de vista de la propietat com del servei. Sense ells, la història sempre
quedarà coixa d’una cama. Una heretat com la
Tallada funcionava gràcies al treball de majordoms, majordomes, mossos, mosses, criades,
criats o jornalers. A l’abril del 1936 hi vivia en
Joan Mallafré Poy, la seva esposa Àngela Rovira
Solé i els seus fills Joan, Josep i Teresa30. Al març
de 1970 en Domingo Serrat i en Ramon Serrat
encara hi cobraven jornals. En Pedro Ros també
ens ha parlat de la família del ferrer de la Secuita,
que havien estat majordoms del mas i s’encarregaven de la conservació de la propietat.

Quatre

història
notícies

tre. Ajuntament de la Secuita. Número 13. 8–10.
- Dalmau, Marc 2013: “Història de la granja cistercenca de la Tallada, priorat de Santes
Creus”. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. Número 25. 73-118.
- Dalmau, Marc 2014: “El Mas de la Tallada se
cae a pedazos”. Diari de Tarragona. 12 de gener de 2014. 12-13.
Referències hemeroteca dels anuncis de vins
Manso Tallada
- La Vanguardia, 29 de desembre de 1900. Pàgina 8 (Hemeroteca La Vanguardia).
- Anuario Riera 1902. Pàgina 2270 (Biblioteca
Nacional Espanya).
- Anuario Riera 1904. Número 1. Pàgina 1013
(Biblioteca Nacional Espanya).
- Almanach de la Esquella de la Torratxa per a
l’any 1905. Pàgina 204 (Arxiu Revistes Catalanes)
- Libro de información para pasajeros 1911-1912.
Pàgina 196. (Biblioteca Nacional Espanya).
Apèndix documental.
Carta enviada a Pedro Ros Sopranis.
01 de març de 2017.
A la atención de la familia De Ros Soprani,
Esta carta es fruto del interés y del amor por la
historia de la Secuita, sobre una propiedad situada en el término de dicha población. Se trata
de una antigua masía conocida como la Tallada.
Tiene una historia documentada que se remonta
al siglo XII en las tierras del colono Guillem de
Claramunt. Antes de ir a la conquista de Mallorca este noble dio algunas propiedades al monasterio de Santes Creus. Éste convirtió el lugar
en centro de una explotación agrícola y fue el
señor hasta el siglo XIX. Con las desamortizaciones pasó a la familia Sabadell de Tarragona y
más tarde a la familia Estruch de Barcelona. Los
Estruch fueron los propietarios hasta la década
de los 80 del siglo XX.
El inmueble está prácticamente perdido. Los tejados se han venido abajo y se han llevado parte de
las paredes. Si existía algún elemento patrimonial
de interés en la decoración ha desaparecido. Mi
interés personal por este edificio es que se convierte en engranaje perfecto para contar historias
relacionadas con el Císter y la Secuita.

Voldria animar-vos a compartir els vostres records i material documental perquè junts puguem reconstruir aquest emblemàtic edifici de
la Secuita. Es podria construir una nova història
social de la Secuita i vertebrar així de nou el terme i el seu territori.

Al final he podido juntar la historia del barón de
Ros con la historia de Madrona Estruch. Siento
mucho la pérdida de Marita Rivero que en paz
descanse. Me pongo en contacto con la familia De Ros Sopranis con la intención de conocer
que memoria conservan del paso de sus antepasados por ese lugar. Hasta ahora me he basado en la prensa. Me gustaría conocer sus puntos
de vista y como su memoria familiar construyó
un discurso en torno a los Estruch y la Tallada.
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Otro de las motivaciones es recuperar material
documental como fotografías, películas 8 mm o
correspondencia, que nos ayuden a recuperar la
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historia de ese lugar tan mágico para la historia de la Secuita, de Tarragona y el Císter. Por
otro lado, tenemos noticia de la existencia de
un retablo del siglo XV, que podría proceder del
antiguo término del Codony.
El edificio ya no se puede rehabilitar. La única
manera de reconstruir el pasado seria a través
de la documentación doméstica. Hasta ahora
hemos podido documentar las diferentes partes
constructivas y poner nombres a sus habitantes,
tanto de la propiedad como del servicio doméstico. Sólo nos hace falta un último empujón para
poner las caras y las pasiones que movieron a
esas personas.
No sé si me podrán ayudar ni si están interesados en compartir esta parte de su legado familiar. Pero la historia de su familia se entrelaza con
la historia de la Secuita y con la del monacato
del Císter. En un momento del pasado se cruzaron ambos caminos.
Atentamente,
Marc Dalmau, historiador
Text i fotografíes: Marc Dalmau
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El racó natural
de la saviesa

Calaix creatiu
L’arca de Noè
La qüestió de l’arca de Noè presenta encara alguns
punts no ben aclarits del tot, per més que hi hagi tota
una colla d’exegetes que ho veuen tot molt clar, que
tot ho troben tan senzill i que algunes vegades fan
l’efecte de voler-nos fer passar bou per bèstia grossa.
Encara que les escriptures no en diuen res, sembla obvi que els peixos ( en el sentit popular, no
científic, del terme (veg.DCLG, de Pompeu Fabra,
“ peix”),i incloent-hi, per tant, cetacis, mol·luscs,
etc.) no van entrar a l’arca, cosa que no deixa de
constituir, tal com feia observar la majestat del
senyor rei en Pere, un privilegi inexplicable. Però, i
els amfibis? Què, els amfibis? No en diu res ningú,
dels amfibis. Com si fos ben clar que sí que hi van
entrar, a l’arca, els amfibis, o, al contrari, com si fos
ben evident que es van quedar fora. És a dir, que la
qüestió dels amfibis no és gens clara. I, tanmateix,
no en diu ningú res, dels amfibis.
Segons la versió oficial, les persones que es van salvar de morir al diluvi internacional van ser, exactament, vuit, Noé, els tres fills, que es deien Sem, Cam
i Jepet, i les dones respectives, és a dir, l’almirallessa
i les seves tres joves. L’escriptura, tal com sol fer, no
ens diu com es deien. Ni una circumstància tan excepcional com aquella no ha fet que els seus noms
passessin a la història. Ho pelaven així, aleshores: els
temps de la Virginia Woolf i de la Marta Pessarrodona
encara no s’albiraven a l’horitzó. També hauríem de
concloure, si hem de creure la versió oficial al peu de
la lletra, que cap dels tres matrimonis joves no tingués encara cap fill, com si ho haguessin vist venir i
haguessin dit:” Ja ens vagarà, quan haguem passat el
tràngol que ens ve al damunt”. I és que, contràriament
al que suposem, ja hi havia algun nét de Noé en el
moment del diluvi, el fet és que la versió oficial no en
diu res de res. Però tot aixó, són al capdavall, detalls
sense importància. Hi ha un altre fet, que la versió silencia, i de la qual els exegetes tampoc no diuen res
de res, però que ens ha arribat a través d’una crònica
paral·lela o marginal.
Sembla que, havent acabat de ploure i les aigües
que ho inundaven tot havent tornat a mare, Noè va
sortir a estirar les cames i a donar un cop d’ull. I es
va quedar la mar de sorprés, literalment, es va quedar de pedra, de veure venir un jove molt ben plantat, d’aspecte agradable, que el saludava somrient.
D’on sortia, aquell xicot? Però, que s’ havia d’haver
negat tothom?
- Bon dia, avi! Quin tip de ploure, oi? Sort que ja ha
parat.
- Però...però, qui ets, tu? - va fer en Noè, tot atabalat,
sense adonar-se que aquella pregunta no era pas la
que feia més al cas.
- Que no em coneixeu? Sóc en Caleb, el pastor, el fill
de Batuel.
Noè va recordar: Caleb, és clar, un noi que feia de pastor, encara que, segons deien, a vegades deixava estar les seves ovelles i anava darrera de les dels altres.
Volem dir que era una mica palpa-les- totes, ve-t’ho
aquí! Ara, aixó sí: era simpàtic com ell sol¡
- I ....i...com te n’has pogut sortir?- va preguntar el vell
Noè, no sense un rastre de sentiment de culpabilitat.
- Em vaig enfilar dalt de la torre de Babel.
- La torre de Babel?
- Sí, la torre de Babel. Ja sabeu que, encara que no la
van acabar, és la mar d’alta. Volien que arribés fins el
cel. Sort que n’he tingut.

L’origen del llaç groc
- I allí dalt, t’has estat, tots aquests dies?
- Allí, esperant que parés de ploure!
- I l’aigua no hi ha arribat, fins dalt de tot?
- Se n’ha faltat molt poc, però no hi ha arribat, no. Oh,
no us ho creureu: hi va haver un moment que no ho
veia gens clar.
Noè tampoc, ho veia pas gens clar. La torre de Babel?
Però com podia ser? Que no era posterior al Diluvi?.
I Noè anava a demanar més aclariments, però en
aquell moment, la dona de Cam, que havia seguit la
conversa amb molta atenció, va cuitar a reclamar la
del seu sogre:
- Mireu, mireu, sogre: la gosseta ha cadellat!
I li mostrava un parell de falugues que semblaven
unes boles de pèl negre i llustrós.
Noè, commós per aquella mostra de la vida que es
perpetuava, no va pensar més en el jove Caleb, el
qual, després de canviar una mirada d’intel·ligència
amb la dona de Cam, es va retirar discretament.
Albert Jané

Pregària
No em pregunteu quants anys tinc...
Pregunteu-me, quantes cartes vaig enviar
i quantes en vaig rebre.
No em pregunteu quants anys tinc,
sinó quants petons
vaig fer, petons d’amor.
No em pregunteu quants anys tinc, sinó....
Pregunteu-me si vaig tenir fills,
si els vaig saber educar...,quines obres vaig fer...
pregunteu-me pels meus amics...
i si vaig ser capaç de fer feliç algú...
No em pregunteu quants anys tinc, sinó...
pregunteu-me quins llibres vaig llegir...
quins camins he recorregut... què vaig fer...
pregunteu-me quins fets em van passar al llarg
de la meva vida.
I així, solament així,
per molt blancs que estiguin els meus cabells,
per moltes arrugues que tingui la meva cara,
em podràs dir: ¡JOVE!
I aquells que em vegin passar per aquesta vida...
no sabran de fet la meva edat, però tindran la certesa
que he viscut.
Amén
Carme Miró Arrufat

L’origen del llaç groc el trobem a Anglaterra. La
cançó / poema anglesa “Ella portava una cinta groga” ha aparegut de diverses formes durant almenys
quatre segles. Es basa en el mateix tema general:
una dona està sota algun tipus de prova o judici
mentre espera que el seu estimat torni. La cançó
sembla haver estat portada a Amèrica des d’Europa
pels colons anglesos i va passar a formar part de la
tradició oral dels dos continents. L’origen de les cintes grogues va sorgir durant la Guerra Civil Anglesa
ja que l’Exèrcit purità del Parlament anglès portava
cintes grogues i franges grogues al camp de batalla.
La primera referència coneguda de l’ús d’escarapel·les de color groc a Catalunya es troba en l’any 1704,
per la referència a que el virrei borbònic de Catalunya
Francisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar va
prohibir-ne el seu ús durant la guerra de Successió,
per a evitar la publicitat del bàndol austriacista que
les usava “creando discordias entre las familias”. El
dia de Sant Jordi de 1705 el virrei a la cort de Madrid informà que : “El anhelo con que se esperan las
armadas enemigas, a que estos naturales llaman la
Redención, y los capuchinos a los ingleses, y la demostración de haberse celebrado el día de San Jorge,
nombre del príncipe de Darmstadt, con ponerse más
de dos mil personas de esta ciudad la divisa de una
cinta amarilla en el sombrero, que es el color del príncipe, como lo han ejecutado en la de Vique.”. Cal tenir
en compte que a més a més de la tradició anglesa del
llaç groc (els anglesos eren aliats dels catalans austriacistes) el groc era el “color del príncipe” Jordi de
Darmstadt (Darmstadt era ex-lloctinent de Catalunya
i Governador de la recentment conquerida Gibraltar)
i els colors dels Àustries eren el groc i el negre. Poc
després Felip V va fer executar catalans per portar el
llaç groc. 200 anys més tard tornem a trobar llaços
a Catalunya. L’Onze de Setembre de 1934 es van
vendre llaçets en benefici dels presos nacionalistes
catalans.
El 16 d’octubre de 2017, dia en el qual es van empresonar Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural van demanar fer
ús de llaços grocs per demanar l’alliberament dels
presos polítics catalans.

El racó de
la cuina

Celidònia

Textures de tiramisú

L’herba de les orenetes, herba de les berrugues o
Celidònia

• 1 Kg Formatge mascarpone
• Cafè
• 200 grams de sucre
• 200 grams de nata
• Fulles de gelatina
• Coc ràpid

Herba amb fulles dividides en grans lòbuls, dos d’ells
a la base. Les flors són grogues, amb quatre pètals,
agrupades en una mena d’umbel·la pedunculada.
Quan fructifiquen formen unes càpsules bastant
llargues. Un caràcter molt important per a diferenciar aquesta espècie és que forma un làtex de color
groc-taronja de propietats càustiques. Viu a herbassars frescs i humits.
Època de floració:
Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost
Hàbitat:
Herbassars, vores de camins, murs... Sempre a llocs
humits i ombrívols.
L’arrel, les fulles i el làtex de la planta tenen propietats
medicinals.
S’aplica el suc fresc (làtex) sobre berrugues i durícies.
L’ungüent s’utilitza per a l’herpes i l’arrel només quan
es seca, sempre en petites quantitats ja que en quantitat és tòxica.
La infusió de flors s’utilitza per la neteja dels ulls.

Per la crema:
En un bol abocar 200 grams de nata i 200 de sucre i
muntar-ho, afegir 1 quilogram de formatge mascarpone amb un cafè sol i barrejar-ho.
Per la gelatina:
Posem 5 fulles de gelatina en remull en aigua amb gel
durant 4 minuts, escalfem 400g de cafè i incorporem
les fulles de gelatina escorregudes, deixar refredar a
la nevera fins que qualli.
Per servir:
Mullem el coc amb cafè, damunt afegir la crema de
mascarpone amb una mànega i la gelatina de cafè tallada a dauets, acabar amb una miqueta de cacau en
pols o xocolata ratllada.
Recepta de: Ferran Gimeno.

Ja s’ha iniciat la
convocatòria de les

beques Carnet Jove
2018 del programa

Connecta’t

Es convoquen anualment des del 2008. El programa Connecta’t representa el vessant participatiu del carnet, amb els objectius de promoure
la participació de les persones joves fomentant
els processos d’emancipació en relació a l’ocupació juvenil a través de l’accés al món professional i també potenciar la creativitat i la cultura.
Els àmbits de les beques convocades per a
aquest any són el disseny, la il·lustració, la fotografia, la ràdio i la premsa escrita, la realització,
la caracterització, el vestuari, el muntatge musical i l’ambientació dins el sector televisiu, així
com una en acció social.
A més, enguany, s’inicia una nova modalitat de
beca, la Beca Carnet Jove Connecta’t a l’esport,
que es durà a terme juntament amb la col·laboració del Futbol Club Barcelona.
Enllaços:

www.carnetjove.cat/ca
www.carnetjove.cat/connectat/

Informació municipal
Telèfons d’interès
Ajuntament
Escola Guillem de Claramunt
Escola Bressol “Els Guillemets”
AMPA
Consultori mèdic
Farmàcia
Cooperativa Agrícola Sant Isidre de La Secuita
Cooperativa Agrícola de l’Argilaga
Agrupació Taxis Estació Camp de Tarragona (AVE) La Secuita

Horaris de consulta mèdica, infermeria i pediatria
Horari metge de família

977 61 14 54
977 61 14 21
977 61 15 94

La Secuita

625 94 30 31

Vistabella

977 61 12 17

L’Argilaga

977 61 12 67

Les Gunyoles

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30-11.00

8.30-11.40

15.10-17.40

8.30-11.30

8.30-13.30

12.00-13.30
12-13.30
12.30-13.30

977 61 12 07

Horari infermeria

977 61 13 62
616 34 77 75

La Secuita

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.30-11.00

8.30-11.30

15.30-17.00

8.30-10.30

9.50-13.00

Vistabella
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L’Argilaga
Les Gunyoles

8.30-10.00
12.00-13.30
12.30-13.30

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

Horaris d’autobús
La Secuita - Tarragona

Tarragona - La Secuita
De dilluns a divendres, feiners

SORTIDA

ARRIBADA

SORTIDA

ARRIBADA

06:59

07:45

De dilluns a divendres laborables 1

06:10

06:40

De dilluns a divendres laborables 1

07:50

08:25

De dilluns a dissabtes laborables 1

08:30

09:05

De dilluns a divendres laborables 1

09:24

10:00

De dilluns a divendres laborables 1

09:15

09:50

De dilluns a dissabtes laborables 1

10:50

11:25

De dilluns a dissabtes laborables 1

11:50

12:23

De dilluns a divendres laborables 1

12:34

13:10

De dilluns a divendres laborables 1

12:00

12:35

Dissabtes laborables 1

12:43

13:15

Dissabtes laborables 2

13:15

13:50

De dilluns a dissabtes laborables 1

14:49

15:10

De dilluns a divendres laborables 1

14:00

14:31

De dilluns a divendres laborables 1

15:10

15:25

De dilluns a divendres laborables 1

15:30

15:50

De dilluns a divendres laborables 1

16:15

16:50

De dilluns a divendres laborables 1

18:00

18:35

De dilluns a divendres laborables 1

18:09

18:50

De dilluns a divendres laborables 1

19:00

19:35

De dilluns a divendres laborables 1

19:35

20:10

De dilluns a divendres laborables 1

20:15

20:46

De dilluns a divendres laborables 1

20:54

21:25

De dilluns a divendres laborables 1

21:30

22:05

De dilluns a divendres laborables 1

Reus - La Secuita
SORTIDA

ARRIBADA

09:25

10:18

13:25

14:20

ARRIBADA

De dilluns a divendres laborables

10:18

11:25

De dilluns a divendres laborables

De dilluns a dissabtes laborable

14:20

15:20

De dilluns a dissabtes laborables
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Construcció d’una planta d’eliminació
de nitrats a Vistabella
Els darrers anys ha anat augmentant paulatinament la presència de nitrats al pou de Vistabella.
Aquest fet es compensava amb l’aportació d’aigua des dels dipòsits de La Secuita al de Vistabella, doncs fins ara la resta de pous no han
donat problemes d’aquest tipus. La barreja de
les aigües i la limitació de les hores de funcionament del pou de Vistabella (només dos dies
a la setmana) feia que els valors als punts de
consum sempre es mantinguessin dins els paràmetres establerts legalment.
De totes maneres, l’increment de consum a la
zona de La Secuita, sobretot durant els mesos
d’estiu, feia que els dipòsits de capçalera no recuperessin el nivell desitjat, i per tant calia reduir
el transvasament a Vistabella.
L’any 2016 l’Agència Catalana de l’Aigua va
convocar una línia de subvencions per eliminar,
entre d’altres, els nitrats, i l’Ajuntament s’hi va
acollir tot presentant una memòria valorada per
a la construcció d’una planta d’eliminació de nitrats a la zona dels dipòsits de Vistabella.

L’Ajuntament de La Secuita va adjudicar els treballs a l’empresa Construccions Jordi Riera SL
per un import de 258.990 € més IVA, els quals
s’han iniciat el passat mes de juny. El cost total,
però, si sumem els treballs d’Endesa, la redacció del projecte, la direcció d’obres i la coordinació de seguretat i salut ascendeix a un total
de 340.607’45 €. Es compta amb una subvenció de l’ACA de 297.848’47 € i una addicional
de la Diputació de Tarragona de 4.650’88 €. El
projecte contempla la construcció d’un edifici
de 9’40 m x 5’40 m on s’hi ubiquen tots els elements propis del procés d’eliminació de nitrats.
Es tracta d’un tractament biològic per corrent
ascendent amb doble etapa anaeròbia-aeròbia que no genera residus sòlids, conegut com
a UFBAF, patent de l’empresa King Diamond,
SL. D’entre totes les tecnologies estudiades,
aquesta és la que té un rendiment més alt i ens
fou recomanada per l’ACA.

Un cop redactat el projecte, a càrrec del sr. Antoni Canals, de l’empresa Acció-2 Enginyers
SCP, es va presentar conjuntament amb l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (redactat
pel sr. Josep Maria Padreny Celma, llicenciat en
ciències ambientals) per tal de rebre l’autorització corresponent per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona; la
qual, en la sessió de 16 de gener de 2018, va
aprovar-lo seguint el tràmit de Projecte d’Actuació Específica en sòl no urbanitzable.

NOVES INSTAL.LACIONS

ÀCID ACÈTIC
V= 0,10 m³

La Secuita - Reus
SORTIDA

Quatre

actualitat
notícies

Gener / Març 2018

SULFAT DE FERRO
V= 0,10 m³

ÀCID FOSFÒRIC
V= 0,10 m³

HIPOCLORIT SÒDIC
V= 0,10 m³

ARQUETA
BY-PASS

PEAD
DN 90

VÀLVULA SELECTORA
MOTORITZADA

VÀLVULA SELECTORA
MOTORITZADA
DE LA
SECUITA

PVC-U
DN 90

DIPÒSIT DE RECEPCIÓ
V= 3 m³

PVC-U
DN 65

PVC-U
DN 90

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)

REACTOR
BIOLÒGIC
V= 6 m³

TANC D'AIREACIÓ
V= 2 m³

PVC-U
DN 90

FILTRE DE SORRA
V= 1,6 m³

DIPÒSIT DE VISTABELLA
V= 500 m³

FILTRE DE CARBÓ
V= 1,6 m³

PVC-U
DN 65

PVC-U
DN 65

BUFANT

COAGULANT

AIGUA DE
SERVEIS
A DISTRIBUCIÓ
VISTABELLA
EIXAMPLE

A DISTRIBUCIÓ
GUNYOLES

A
DISTRIBUCIÓ
VISTABELLA
CASC ANTIC

SIMBOLOGIA

POU
VISTABELLA

LÍNIA D'AIGUA

DIPÒSIT D'AIGUA BRUTA DE
RENTAT
V= 6 m³

A TUB VELL ABASTAMENT
GUNYOLES

LÍNIA DE REACTIUS
LÍNIA DE RENTAT
LÍNIA D'AIGÜES BRUTES DE RENTAT
LÍNIA DE BUIDATS
LÍNIA D'AIRE

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

EMPRESA CONSULTORA:

Agència Catalana
de l'Aigua
-

ANTONI CANALS I ALBERTI

TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA PLANTA D'ELIMINACIÓ DE NITRATS
PER TRACTAMENT BIOLÒGIC PER CORRENT ASCENDENT AMB
DOBLE ETAPA ANAERÒBIA-AERÒBIA A VISTABELLA I LES
GUNYOLES (LA SECUITA)

CLAU:

DATA:

JUNY 2017

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL Nº:

FULL:

_____DE______

Les obres han suposat la demolició del dipòsit
antic, en desús i impossible de recuperar per
les filtracions que provocava, i el tancament
de la totalitat de la parcel·la de serveis tècnics.
A més, s’implementaran mesures de correcció de l’impacte paisatgístic, tant les formulades en el propi estudi com les exigides pel
Departament de Territori i Sostenibilitat, com
ara la plantació de garrofers, la recuperació de
marges de pedra seca o el tractament de les
parets del dipòsit existent. També s’estendrà
una nova escomesa elèctrica soterrada des
del nucli de Vistabella i s’hi instal·laran millores en el sistema de cloració i en el control
dels nivells del dipòsit. Bona part dels sistemes tindran lectura contínua, sistema d’avisos
i telecontrol per part de la brigada municipal,
sistema que s’integrarà amb els equips instal·lats als dipòsits de La Secuita.
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actualitat

L’Estalvi energètic a les escoles té
la seva recompensa

Transport públic
a Vistabella
El passat dia 30 de gener es va celebrar una reunió a
tres bandes, entre el representant del servei de transports de la Generalitat de Catalunya, Sr. Xavier Hormigós, els representants de l’empresa de transports
Plana, i l’alcalde de La Secuita, Eudald Roca, acompanyat del Regidor de Vistabella, Josep M. Mañé.
L’Ajuntament de La Secuita ja fa molt de temps
que demana de forma reiterada un servei de transport públic a Vistabella, únic poble del municipi que
no té cap connexió pública de transport. Finalment
el Departament de Transports de la Generalitat de
Catalunya s’ha compromès a estudiar i finançar
una solució per posar fi a aquesta carència.

Una iniciativa que es va posar en marxa al gener del 2017. L’Ajuntament va plantejar un repte a les escoles: si reduien el consum energètic
l’Ajuntament els hi retornaria el 50% de l’estalvi
en la factura i els alumnes decidirien en què voldrien invertir aquests diners.
A l’Escola Guillem de Claramunt, el repte es
va presentar al comitè ambiental i els delegats
verds van ser els encarregats de plantejar el projecte als companys perquè tota l’escola s’impliqués. Van nomenar un encarregat per clase que
s’encarregués d’apagar els llums i van controlar
les temperatures de les aules i les fuites d’aire,
també s’ha anat substituint els florescents tradicionals per llums de led a mida que s’anaven
fonent.
També han participat en el projecte els alumnes de l’Escola Bressol Els Guillemets, però en
aquest cas la responsabilitat ha recaigut sobre
les educadores, que són el model a seguir i els
més petits ho capten.
Petits gestos com apagar els llums en sortir de
classe, tancar bé les portes i finestres, no deixar
encesa la calefacció durant la nit. Han estat petites accions quotidianes de conscienciació que
ara els permetrà d’uns fons extraordinaris.

Arribat gener de 2018 vam passar comptes, l’estalvi energètic en les factures de l’any comparat
amb les de l’any anterior ha estat de 1.365,00 €,
per tant a l’escola Guillem de Claramunt els hi va
correspondre 614 € i a l’Escola Bressol Els Guillemets 68 € (el repartiment era proporcional a la
superfície dels centres).
Després van posar en marxa la segona part
del projecte. En què invertirien aquests diners?
Els delegats verds han estat els responsables
de presentar el resultas als seus companys.
Aquests van obrir un procès participatiu i els
alumnes decidiren en què els invertirien.
El resultat final ha estat una taula de ping-pong,
i taules de picnic pel pati d’infantil i de primària i
porteries petites per l’Escola i llibres de comptes
i joguines montesori per l’Escola Bressol..

De forma experimental es durà a terme una actuació consensuada entre l’Ajuntament, els taxistes del municipi, transports i l’empresa Plana, que
enllaçarà Vistabella amb la línia regular de Valls –
Tarragona en l’estació ferroviària del Camp de Tarragona, garantint 4 expedicions al dia d’anada i 4
de tornada, prèvia demanda telefònica del servei
el dia abans.
L’Ajuntament espera que amb aquesta iniciativa
podrà donar resposta, en especial, a la gent gran
de Vistabella que ha de traslladar-se a Tarragona
i als estudiants d’institut i cicles formatius que no
poden gaudir del transport escolar.
Aquesta solució inicialment tindrà un cost anual
màxim de 10.000,00 € que assumirà la Generalitat i
que amb tota probabilitat començarà a prestar servei a mitjans del mes de setembre.

Un dels primers impediments que van trobar els
tècnics municipals era el de no poder accedir a
comprovar l’estat dels cavalls de fusta que aguan-

Després de diverses deliberacions es va procedir a l’enderroc total del fals sostre que
cobreix la sala del teatre per poder gaudir
d’una observació directa de l’estat de l’edifici, donat que el fet d’haver de fer diferents
cates podria alterar l’estabilitat del fals sostre. Aquests treballs es van efectuar durant el
mes de març i van ser encarregats a l’empre-

DE PLAQUES
DE CAVA DE
VISTABELLA

Venda

d’ampolla de cava:

Adernats Reserva
Gran Medalla d’Or
Brussel·les 2016

Preu:

7,50€

12 d’Agost 2018

Felicitats alumnes i professors de les escoles de
La Secuita. Heu superat el repte!

ten la teulada, així com el seu sistema de canalització de la recollida d’aigües pluvials i que provoquen grans taques d’humitat quant plou.

D’INTERCANVI

Diumenge

Els pares han valorat molt positivament aquest
projecte, tant que l’AMPA també ha col·laborat
econòmicament per la compra d’aquest material,
ja que només amb l’estalvi no arribava per tot.

Enderroc del sostre de la sala del teatre de l’Argilaga
La sala del teatre de l’Argilaga presentava moltes humitats i en els darrers mesos s’apreciaven
esquerdes en el fals sostre. Aquest fet ha motivat que des de la Junta de Govern Local s’hagi
encarregat als serveis tècnic municipals un projecte de rehabilitació d’aquest espai del casal,
projecte que ha d’incloure l’escenari i del pont
d’unió de les dues ales de l’edifici.

III

TROBADA

sa Josep M. Solé Armengol, de La Secuita,
amb un cost de 1.691,58 € que ha assumit
integrament l’Ajuntament.

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

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

Organitza:

Col·labora:

ANEM A
CAMINAR 2018
Distància aprox. 7-9 km

Durada aprox. 2 hores

Es recomana portar calçat còmode

3 de Juliol

10 de Juliol

17 de Juliol

24 de Juliol

19h Pl. Església l’Argilaga

19h davant Platja de la Mora

19h Pl. Església Vistabella

19h Aparcament
preso Mas d’Enric

L’Argilaga
Bosc del Xalet
Pantà del Gaià
Mas de Moragues
Urb. Sant Roc
L’Argilaga

La Mora
Bosc de
la Marquesa
Platja Llarga
Tornada pel
camí de Ronda
La Mora

Bosc del Ferrer Ric
Estació de l’AVE
Mas de la Gorra
Mas de Manent
Cami de l’estació
Vistabella

Mas d’Enric
Gurugú
Mas de Sordé
Mas de la Creu
Mas d’Enric

31 de Juliol

7 d’Agost

21 d’Agost

28 d’Agost

19h Marquesina
bus La Secuita

19h Ajuntament
dels Pallaresos

19h cementiri dels Garidells

19h Casal de les Gunyoles

La Secuita
Mas de Moragues
Mas de Teret
Mas de Cosme
Mas d’Estil·les

Peu de Gegant
Escales de La Seu
Costa de l’Andreu
Camí de Dalt
Mas Ferrer - els Plans
Jardins Imperi
Els pallaresos

Cementiri
Granga dels Frares
Riu Francolí
Cementiri

CAMINADA NOCTURNA
Les Gunyoles
La Secuita
Vistabella
Les Gunyoles

A la tornada entrada
gratuita a la piscina
pels caminants

Es recomanable
portar xancletes
pel riu

Berenar al bar de la
piscina de La Secuita

