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Ha començat la primavera a les nostres contrades. El 
paisatge sembla despertar del fred de l’hivern, ens re-
gala els sentits amb la majestuositat de la llum, els co-
lors, les olors. Catifes de flors, verds de sembrats, blaus 
celestes, la calor dels raigs de sol, conviden a canvis 
positius en l’actitud de les persones. 

Ja ho diu el refrany “la primavera la sang altera” i és 
veritat. Tothom es mostra més disposat, amb més força, 
amb més ganes de fruir de la vida i fer més coses. Són 
canvis positius que responen al despertar del cicle de 
la natura.

A la societat, aquests dies també s’intueixen canvis. Un 
moviment de no acceptació de regles injustes cada dia 
s’enforteix més. Moviments contra la indefensió dels 
ciutadans davant l’abús de les entitats financeres, movi-
ments alternatius contra les injustícies socials, veus que 
s’aixequen contra la corrupció política, noves fórmules 
socials plantejades per persones indignades amb les 
actualment establertes, etc. Cada dia podeu trobar notí-
cies a la premsa, és constant.

L’opressió i l’ofec arriba de moltes formes. Al nostre es-
timat país, la principal és l’ofec econòmic que ja fa força 
temps que suportem. Això provoca manca d’inversió, 
que es tradueix en atur i emigració. Manca de serveis 
culturals i baixa qualitat a l’ensenyament, que es tra-
dueix en manca d’oportunitats i poc desenvolupament. 
Manca de serveis bàsics, tant socials com sanitaris i, 
sobretot, manca d’esperança davant el fet de veure dia 
a dia com es retalla tot allò que varem aconseguir, amb 
tant de sacrifici i d’esforç, i amb tanta gent que va que-
dar pel camí, per tal de fer d’aquest un país més ric i 
més just per als seus ciutadans.

Tothom parla de retallades injustes, però certament 
estic segur que molt poca gent és conscient del grau 
d’ofec econòmic al que l’estat porta al nostre país. Amb 
xifres macroeconòmiques, fa uns dies vaig sentir l’ex-
plicació d’un polític al Parlament de Catalunya que us 
voldria reproduir:

“El nostre deure és explicar a la gent d’aquest país què 
signifiquen les retallades de 4.500 M€ que ens vol impo-
sar l’Estat espanyol. Fem números.

Posem que tanquem tot allò que alguns insisteixen en 
assenyalar com l’origen de tots els mals: TV3 (235 M€), 
Catalunya Ràdio (25 M€), el Parlament de Catalunya 
sencer (55M€), i les delegacions exteriors de Catalunya 
(2,5 M€). Total: 317 M€. Encara ens queden 4.200 M€ 
per retallar, no li hem fet ni pessigolles als 4500.

Doncs seguim. Què més volen que tanquem? Hospi-
tals? Universitats? Posem que tanquem, del tot, la UB, 
la UAB, la UPC i la UdG (532M€). Bé, encara ens que-
den 3.700 M€ per retallar...

Què hem de fer? Tancar hospitals sencers? Posem que 
també tanquem l’Hospital de la Vall d’Hebron (580 M€), 

 el Clínic (441 M€), Bellvitge (300 M€), el Joan XXIII de 
Tarragona (111 M€), el Josep Trueta de Girona (129 
M€), i l’Arnau de Vilanova de Lleida (139 M€). Tots tan-
cats. Encara ens quedarien 2000 M€ més de retallades 
per fer.

Què més voldrien que tanquéssim? Eliminem tot el cos 
de Mossos d’Esquadra? Eliminem tot el cos de Bom-
bers? O tots dos? Va, tots dos, deixem el país sense 
ni un mosso d’esquadra i sense cap bomber: 900 M€ 
menys.

Doncs després de fer tot això, encara ens quedarien 
1.000 M€ de retallades addicionals per arribar als 4.500 
M€ de retallades que ens imposa el Govern espanyol. 
El país no s’ho pot permetre, no ens ho mereixem i seria 
injust i ineficaç.

El Govern de Catalunya pensa acceptar aquesta im-
posició o buscarà alternatives, encara que passin per l’ 
incompliment d’aquest sostre injust, ineficient?

La pressió i l’esgotament de les finances de la Gene-
ralitat fan cada vegada més necessari fer la consulta al 
més aviat possible.”

Aquest polític era n’Oriol Junqueras, que en aquesta re-
flexió macroeconòmica ens va fer una radiografia de la 
realitat del nostre país. Evidentment pitjor ja no podem 
estar.

Gent de la Secuita, l’Argilaga, Vistabella i les Gunyoles, 
pensem quin futur i quin país volem per nosaltres i els 
nostres fills. El camí és dur, ple d’obstacles i pot ser que 
en algun moment sentim defallir les nostres forces, però 
tot plegat tinc la intuïció que aquest país ja ha començat 
a caminar amb la il•lusió que encomana la primavera.

Eudald Roca i Gràcia
Alcalde
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Reurbanització 
         de Les Creus
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A finals d’aquest mes d’abril s’han iniciat les obres 
de reurbanització d’una part dels carrers que confor-
men l’antiga urbanització Les Creus de la Secuita. 
La intervenció consisteix en la substitució i millora 
de la xarxa de proveÏment d’aigua, de l’enllumenat 
públic, el soterrament de les xarxes de telefonia i 
baixa tensió, un nou tram de la xarxa de saneja-
ment, la construcció de voreres més amples i la pa-
vimentació dels carrers, així com la preinstal•lació 
de la canalització de gas, com ja s’ha anat  fent en 
actuacions similars.
Es tracta d’una primera fase d’un conjunt d’actuaci-
ons que s’aniran desenvolupant, forçosament,  de 

Inici de les obres de reurbanització (1a fase)
manera gradual, degut a les grans dimensions del 
sector. Accions que es van iniciar l’any 2009 amb 
la pavimentació de tot l’àmbit, que ocupa unes 17,5 
ha. Aquesta primera fase abasta l’àmbit delimitat 
pels carrers Guillem de Claramunt, Bogatell, Gaià, 
Josep Gassió, Vicenç Pascual, Francolí, Codony i 
part del carrer Montsià.
Aquesta intervenció està emmarcada en el pro-
grama d’actuacions de l’Ajuntament de la Secuita 
dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 
Es tracta d’un sector del poble que es començà a 
parcel•lar a finals de la dècada dels setanta, amb 
l’aprovació del Pla Parcial Les Creus, l’any 1975. 

L’estat de la urbanització, aleshores privada, era 
ben precari, fet que impulsà a l’Ajuntament a actu-
ar-hi en diverses fases.
Finalitzat el procés de licitació, l’obra fou adjudica-
da a l’empresa Grup Mas Constructors, SLU, per 
un pressupost de 365.649,20€, xifra a la qual cal 
sumar les obres pròpies de Fecsa, canalització de 
gas, seguretat i salut, etc.
Abans d’iniciar els treballs i com ja és costum, 
l’Ajuntament va convocar tots els veïns a una reu-
nió informativa, on també hi assistiren els respon-
sables de l’empresa adjudicatària.
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Celebrem
el carnaval 
Durant la primera setmana de febrer, els alum-
nes van obeir les ordres del rei Carnestoltes que, 
aquest curs, va implicar-se en el projecte interdis-
ciplinar que els alumnes treballen a l’escola i va fer 
que tot l’alumnat es guarnís amb diferents motius 
relacionats amb el mar (personatges, objectes...)

El Dijous Gras, per a mantenir la tradició, tots ple-
gats vam esmorzar entrepà de truita o botifarra, al 
pati de l’escola.

El divendres dia 8 de febrer va arribar el plat fort 
de la festa. 

A la tarda, els alumnes de l’escola van venir dis-
fressats de casa per tal de participar en la Rua de 
Carnaval, la qual va esdevenir d’allò més participa-
tiva, incloent-hi tota la comunitat educativa.

Els mestres van posar-hi una pinzellada reivindica-
tiva, en contra de les retallades que està patint des 
de fa ja temps l’ensenyament públic. 

Des d’aquí, volem agrair-vos a tots la vostra 
col•laboració.

El teatre arriba 
a l’escola
El passat dia 1 de març, els alumnes de l’escola 
van poder gaudir de l’obra de teatre “ Contes de 
la Mediterrània de les germanes Baldufa” a càrrec 
de la companyia Tanaka Teatre i que estava rela-
cionada amb els continguts de l’eix transversal “El 
mar”, que durant el curs es treballa al centre.

Al llarg de tota la representació, els alumnes van 
poder gaudir de les aventures de dues germanes 
molt viatgeres i aventureres que han estat per tots 
els continents i racons del planeta. 

Les germanes Baldufa van explicar als alumnes 
històries de mariners i pescadors, pirates i tresors, 
gegants i sirenes, illes que sorgeixen del no-res, 
peixos xerraires i amors impossibles.

Visita d’un mú-
sic a l’escola
VISITA A L’ESCOLA D’UN TROMPISTA QUE 
ENS ENSENYA EL SEU INSTRUMENT DE VENT-
METALL, LA TROMPA

El passat dia 6 de febrer, a l’aula de música de 
l’escola Guillem de Claramunt, els alumnes de ci-
cle superior, vam rebre una visita extraordinària i 
especial d’un dels millors trompistes d’Espanya, 
en Juan Miguel, un amic del mestre de música de 
l’escola, el Jose.

Durant la seva visita vam realitzar diverses activi-
tats basades en la trompa, un instrument musical 
de vent metall. Té forma recargolada, amb molts 
tubs al centre i tres palanques anomenades cilin-
dres, per tocar diferents notes musicals. Un aparell 
important que s’enganxa a la trompa és l’afinador, 
que serveix per saber el tipus de so que estàs fent, 
greu o agut.

En primer lloc, per tocar la trompa, s’ha de muntar 
l’estructura. Se li ha de posar la boquilla i la cam-
pana. A continuació s’han d’introduir els llavis a la 
boquilla i fer vibracions. Mentrestant, s’han d’apre-
tar els cilindres. Fent aquest procediment, s’acon-
segueix tocar la trompa.

Per aprendre a bufar, vam haver d’inspirar i expirar 
molt ràpid per un tub, amb la finalitat de que una 
pilota de plàstic pugés i es mantingués a la part 
superior del cilindre. Tots ho vam aconseguir, tot i 
que no va ser del tot fàcil.

Una altra activitat va ser fer bombolles de sabó, per 
observar la col•locació dels llavis i finalment, vam 
bufar per la boquilla i per la trompa.

Personalment, pensem que aquesta experiència 
va ser única, ja que vam aprendre com es toca la 
trompa i el temps va passar volant entre rialles.

Alumnes de sisè.

Educació viària
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VIÀRIA

Durant els dies 14 i 15 de febrer, els alumnes de 
Primària de l’escola van participar de les activitats 
d’Educació viària que el Servei Català de Trànsit, 
juntament amb la col•laboració del Consell Comar-
cal del Tarragonès, ofereix de manera gratuïta als 
centres de tot Catalunya.

Tots els alumnes de Primària van escoltar unes ex-
plicacions sobre les normes bàsiques de circulació 
en bicicleta a la ciutat: significat dels senyals de 
trànsit, respecte als vianants, condicions de segu-
retat (ús del casc i de l’armilla reflectant) etc, a càr-
rec dels monitors del Parc de Trànsit. 

Seguidament, van realitzar un circuit en bicicleta 
en el que van portar a la pràctica aquells contin-
guts teòrics que havien après amb anterioritat i van 
poder demostrar les seves habilitats com a bons 
ciclistes.

Totes les històries eren contes tradicionals de les 
costes banyades per la mar Mediterrània (Catalunya, 
Egipte, Grècia, Algèria, Itàlia i Turquia).

Els alumnes de l’escola van gaudir d’allò més de 
totes les històries i, a la vegada, van tenir la possi-
bilitat de treballar la imaginació i la creativitat, l’ex-
pressió de sentiments i l’actitud d’escolta i atenció, 
a més de participar activament en l’espectacle, on 
sovint se’ls demanava la seva col•laboració.

escolaFebrer 2013 · Abril 2013 Quatre
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A l’escola Guillem de Claramunt,
de 10:30 a 13:30 hores

Donació de sang
a La Secuita

La solidaritat mou els donants
 
Moltes gràcies en nom de tota la societat, perquè la do-
nació altruista, recomanada per l’Organització Mundial 
de la Salut, és una garantia d’accés universal als tracta-
ments i una mostra que ajudar els demés forma part de 
tots nosaltres.

Donant sang,

salvem vides
Un 80% dels donants de Catalunya donen sang

per solidaritat
Recordem qui pot donar sang?
Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 
anys que pesi més de 50 quilos.

Cal tenir aquest pes mínim, perquè en cada donació 
es recull una quantitat estàndard per a tots els donants 
(450 ml).
A diferència del que passa quan un es fa una anàlisi de 
sang, quan fem una donació, no cal estar en dejú. Fins 
i tot és recomanable haver fet un àpat normal.
Tant per a la seguretat del donant com del receptor, es 
realitza una història clínica i una sèrie de proves abans 
de la donació. Després d’aquesta, s’analitza la sang.

Has de saber que pots donar sang:

Si tens entre 18 i 65 anys i peses més de 50 quilos.
Encara que hagis patit hepatitis abans dels 12 anys.
Encara que no estiguis en dejú.
Encara que tinguis el colesterol elevat.
Encara que prenguis algun dels medicaments més 
freqüents

Pots donar fins a 3 vegades l’any, si ets dona, i fins a 4, 
si ets home.  Entre donació i donació, ha de passar un 
mínim de dos mesos
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Calçotada 
Per primera vegada en molts anys es va poder 
gaudir dins el casal d’una activitat. Els veïns de 
Les Gunyoles van organitzar una calçotada popu-
lar i grans i petits van omplir les instal•lacions del 
casal.

Excavació al Pontarró

Les nostres 
           notícies

Fira 
d’emprenedors 

Excavació d’urgència en finca del Pontarró. 
Novembre �01�.

A través d’una ajuda de l’Institut Català d’Ar-
queologia Clàssica es va dur a terme una exca-
vació d’urgència a pocs metres d’on es trobava 
ubicat el Mas del Pontarró. L’excavació va du-
rar una setmana i hi treballaren un arqueòleg 
i dos auxiliars. Les notícies d’aficionats a la 
arqueologia de nombroses troballes de bronze 
d’època ibèrica o anterior en la zona van aju-
dar a tirar endavant l’excavació. En el meu tre-
ball de màster ja hi vaig documentar fragments 
de ceràmica ibèrica i romana. L’excavació va 
treure a la llum una sitja que contenia materials 
i informes d’època ibèrica sense presència de 
materials d’època romana. Entre les troballes 
es varen documentar fragments de ceràmica, 
de molins de granit barquiformes i baules de 
bronze. Les troballes s’estan estudiant i es re-
alitzarà un informe que es podrà consultar a la 
Generalitat de Catalunya. La importància de la 
troballa recau en la confirmació de l’existència 
d’un jaciment ibèric en aquest punt.  

Fira d’emprenedors del Municipi de la Secuita

El dissabte 20 de març es va realitzar la primera 
Fira d’Emprenedors del municipi de la Secuita.

La finalitat del grup és:  Estimular, Promocionar i 
Incentivar els productors i emprenedors locals. Di-
vulgar la cultura tradicional i contemporània local. 
Promoure els processos d’autogestió i cooperació. 
Organitzar actes culturals i activitats de lleure, així 
com produir fullets informatius, exposicions, vídeos 
i esdeveniments que divulguin la cultura tradicio-
nal.

La primera proposta que han fet és la creació d’uns 
horts comunitaris, dels quals poder extreure part 
de les necessitats alimentàries, amb productes de 
qualitat tot respectant l’entorn.

Info: grupemprenedors@gmail.com
http://grupemprenedors.blogspot.com.es

notíciesOctubre 2012 · Gener 2013 notíciesFebrer 2013 · Abril 2013 Quatre 7

Aquest últims dies ens podem trobar amb unes “ca-
ques amb personalitat”. Atès que encara s’utilitzen 
espais públics per portar al gos per fer les seves 
necessitats i sembla ser que l’educació no existeix 
per a molts amos de gossos, ara com a mínim ens 
podem entretenir a llegir diversos rètols. Quin efec-
te tindrà en aquestes persones? En veure el que ha 
fet el seu gos, sense cap responsabilitat, sentiran 
ells alguna mena de remordiment? El temps ens 
ho dirà.

Nova iniciativa

Text: Marc Dalmau

diumenge
�8 d’abril
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Una xerrada totalment informal em va portat a co-
nèixer la Lucia, que durant un mes i mig va fer pràc-
tiques d’ infermeria al nostre municipi.
Va néixer a Tarragona, els seus pares són de Gui-
nea Equatorial i són cinc germanes. De petita ja es 
plantejava què volia ser de gran i  tenia  molt clar 
que, fes el que fes, hauria d’agradar-li. Un cop aca-
bats els estudis reglats, va fer diferents activitats 
sempre buscant el seu camí en la vida. Va estudi-
ar disseny de moda però va veure que és un món 
molt difícil i competitiu, amb el desgast personal 
que això comporta.
Després de donar-hi moltes voltes, va estudiar in-
fermeria i des d’un primer moment s’hi va sentir molt 
a gust. No és una carrera fàcil i m’explica que quan 
arribes a tercer any és quan veus tot el que pots es-
collir. S’obre, llavors, un ventall de possibilitats, ja 
que passes per quiròfan, pediatria, UCI, pal•liatius 
i altres i això  ajuda molt per poder prendre una de-
cisió. Com que en aquests moments està treballant 
d’auxiliar, va decidir sortir a fer pràctiques fora de 
l’àmbit hospitalari. I ha pogut viure noves experi-
ències amb persones no hospitalitzades, conèixer 
altres realitats i poder comprovar, via directe, que 
l’efecte i les bones maneres les necessiten totes 
les persones. El saber escoltar i un somriure són 
en aquests casos molt importants.
Tot parlant dels moments difícils que estem vivint, 
em diu que veu com la gent agafa qualsevol cosa 
per poder treballar i que no és el que les perso-
nes realment volen, i que, a la llarga, això portarà 
problemes de salut. Hem de fer una feina que ens 
ompli i si emocionalment estàs bé els problemes 
es minimitzen.
Dono les gràcies a la Lucia, per la seva manera 
de ser, la seva amabilitat, el seu somriure, que es 
contagia, i em quedo amb una frase seva. Amb un 
concepte que és rar que una persona tan jove tin-
gui tan clar: la saviesa no s’estudia.

Lucia Ndjoli

El dia 23 d’abril, la Diada de Sant Jordi, és el dia 
dels enamorats.  
És costum que les parelles es regalin una rosa, ge-
neralment vermella. I també un llibre, tant a la seva 
parella com a les persones volgudes. La tradició de 
regalar roses, sembla ser que es remunta al segle 
XV, quan es repartien roses a les dones que ana-
ven a la missa oficiada a la capella de Sant Jordi 
del Palau de la Generalitat. La rosa, normalment, 
va acompanyada de la senyera i d’una espiga de 
blat. Així doncs, la rosa de Sant Jordi té una triple 
simbologia: el vermell de la passió, la senyera del 
patró de Catalunya i l’espiga com a símbol de fer-
tilitat.

La rosa
de Sant Jordi

A mode d’exemple, pel cas d’una instal•lació so-
lar fotovoltaica sobre la teulada d’una vivenda, que 
produeix sols en hores diürnes quan la família es 
troba fora de casa, l’electricitat produïda en excés 
s’abocaria a la xarxa generant un saldo energètic 
net deutor de la Companyia elèctrica envers el con-
sumidor. En contrapartida, aquests kWh es podri-
en consumir durant la nit, quan no hi ha producció 
solar.
Però el balanç net segueix pendent de regulació, 
a pesar que el RD 1699/11  de novembre de 2011 
establia un termini de quatre mesos per establir la 
regulació d’aquest sistema. Tot i així, aquesta revo-
lució energètica no s’atura ja que tecnologies com 
la solar fotovoltaica, on els preus dels equips han 
baixat més d’un 50% en quatre anys, aviat seran 
més rentables que contractar un subministrament 
directament amb Companyia.
Altres tecnologies com la mini eòlica, la geotèrmia 
i la biomassa, han de tenir-se en compte si es vol 
reduir considerablement la factura energètica.    

Qui no ha patit i pateix les constants pujades del 
rebut de la llum?. I les expectatives no son gens 
esperançadores; segons els reguladors energètics 
el preu de venda de l’energia es inferior al preu de 
produir-la. 
Davant aquest futur tant negre tant sols podem ac-
tuar en dues línies de millora: l’eficiència energètica 
de les nostres instal•lacions i produir-nos l’energia 
amb fonts renovables.  
Respecte a les energies renovables, fins ara utilitza-
des únicament en la venda directa de la producció, 
mitjançant un sistema de primes, i en instal•lacions 
aïllades, alguna cosa esta canviant. L’autoconsum 
en balanç net permetrà als usuaris produir-se la 
seva pròpia electricitat però seguint connectats a 
la xarxa elèctrica, abocar els excessos de l’energia 
generada per recuperar-la quan la seva demanda 
superi la seva capacitat de producció. 

Especial ener-
gies renovables

Miscel·lània 
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Originària de l’Àsia, els àrabs la van introduir a la 
península Ibèrica.
És rica en fibra, vitamines, minerals, flavonoides i 
és molt baixa en calories. Se li atribueixen propie-
tats diürètiques. Les fulles i el fruit verd contenen 
solanina, que és un alcaloide tòxic, cal doncs con-
sumir el fruit ben madur.
Es consumeix cuita, fregida o a la brasa. Per elimi-
nar l’amargor es pot deixar en sal uns 30 minuts i 
després es neteja amb aigua.
Millora la circulació, redueix el colesterol i ajuda 
a prevenir l’arteriosclerosi. És molt útil consumir 
aquest fruit quan hem ingerit un àpat abundant en 
greixos com carns i formatges ja que serveix per 

L’Albergínia 
El racó natural 
de la saviesa

desengreixar i no permet que els àcids grassos sa-
turats es dipositin en les artèries, en expulsar-los a 
través de l’intestí.
Estimula la bilis. Per tant, són molt adients quan el 
fetge precisa una ajuda extra per a dissoldre els 
greixos.
El seu consum aporta minerals com el fòsfor i el 
ferro, juntament amb calci, sodi i potassi.
La seva aportació vitamínica es molt pobre compa-
rada amb altres fruits.

Com diu Machado: “Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar. Al andar se hace camino y 
al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se 
ha de volver a pisar”.
Segur que l’hem recitat més d’una vegada, però 
sabem realment el que hi diem? Al volver la vista 
atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a 
pisar... Llavors, per què estem eternament en una 
cruïlla? O anem endavant o ens quedem eterna-
ment en la cruïlla que mira enrere? L’emoció del 
camí per fer és profunda, ens dona coneixement, 
ens obliga a estar desperts, ens provoca, ens ins-
pira i ens obre unes portes cap a l’expectativa des-
coneguda. Cada dia tornem a ser nens que desco-
breixen coses noves. 
Si us plau, NO ENS QUEDEM EN LA CRUÏLLA.   

El camí

A través de l’objectiu
Carboner comú

Pots fer-ho?
T’atreveixes a fer-ho?
Anima’t a realitzar-ho!

Febrer 2013 · Abril 2013

Una xerrada totalment informal em va portat a co-
nèixer la Lucia, que durant un mes i mig va fer pràc-
tiques d’ infermeria al nostre municipi.
Va néixer a Tarragona, els seus pares són de Gui-
nea Equatorial i són cinc germanes. De petita ja es 
plantejava què volia ser de gran i  tenia  molt clar 
que, fes el que fes, hauria d’agradar-li. Un cop aca-
bats els estudis reglats, va fer diferents activitats 
sempre buscant el seu camí en la vida. Va estudi-
ar disseny de moda però va veure que és un món 
molt difícil i competitiu, amb el desgast personal 
que això comporta.
Després de donar-hi moltes voltes, va estudiar in-
fermeria i des d’un primer moment s’hi va sentir molt 
a gust. No és una carrera fàcil i m’explica que quan 
arribes a tercer any és quan veus tot el que pots es-
collir. S’obre, llavors, un ventall de possibilitats, ja 
que passes per quiròfan, pediatria, UCI, pal•liatius 
i altres i això  ajuda molt per poder prendre una de-
cisió. Com que en aquests moments està treballant 
d’auxiliar, va decidir sortir a fer pràctiques fora de 
l’àmbit hospitalari. I ha pogut viure noves experi-
ències amb persones no hospitalitzades, conèixer 
altres realitats i poder comprovar, via directe, que 
l’efecte i les bones maneres les necessiten totes 
les persones. El saber escoltar i un somriure són 
en aquests casos molt importants.
Tot parlant dels moments difícils que estem vivint, 
em diu que veu com la gent agafa qualsevol cosa 
per poder treballar i que no és el que les perso-
nes realment volen, i que, a la llarga, això portarà 
problemes de salut. Hem de fer una feina que ens 
ompli i si emocionalment estàs bé els problemes 
es minimitzen.
Dono les gràcies a la Lucia, per la seva manera 
de ser, la seva amabilitat, el seu somriure, que es 
contagia, i em quedo amb una frase seva. Amb un 
concepte que és rar que una persona tan jove tin-
gui tan clar: la saviesa no s’estudia.

Lucia Ndjoli

És un ocell fàcil de reconèixer, mesura uns 14 cm. i presenta una banda negre (més ample en els mas-
cles) al llarg del seu pit groc. El coll i el cap són negres amb galtes blanques. Les parts superiors són verd 
oliva. Disposa d’una gran varietat de cants. Si parem bé l’oïda el podem sentir ja fa dies en els nostres 
jardins i parcs del municipi.

9
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Sessió Plenària extraordinària
núm. 09  de �9-10-�01�

Modificació Ordenances Fiscals
Aprovar provisionalment les  modificacions puntuals de 
les ordenances fiscals, que es concreta en baixar a 0,51 
el tipus de l’IBI urbà i substituir el concepte de manteni-
ment comptadors per quota fixa en el rebut de l’aigua.

Declaració d’arbre monumental
S’acorda declara com a arbre monumental d’interès local 
l’alzina centenària que es troba en el camí referència ca-
dastral  43146A00490090000OW .

Transferència de crèdit
S’aprova una transferència de crèdit que afecta a les par-
tides del pressupost 2012 sense modificar l’import total.

Declaració de crèdit no disponible (retenció paga ex-
tra desembre)
S’acorda declarar l’import de la paga extraordinària de 
desembre com a crèdit no disponible quedant els ingres-
sos afectats a realitzar aportacions a plans de pensions 
o contractes d’assegurança col•lectiva de conformitat a la 
Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Soste-
nibilitat Financera i en els termes i abast que es determini 
en les corresponents Lleis de pressupostos. 

Sorteig Membres meses eleccions 
Es procedeix a efectuar el sorteig dels membres de les 
Meses de les eleccions l Parlament de Catalunya 2012 

La Secuita octubre 2012

Plenaris

Sessió Plenària ordinària
núm. 10  de �9-10-�01�

Reconeixements extraordinaris i projectes de coope-
ració
S’Atorga la insígnia d’or del municipi a la Sra. Lourdes 
Augé Garcia, per la seva vàlua i dedicació al municipi, 
i s’Atorga un ajut de 3.000,00€ al Vicariat apostòlic de 
Requena (Perú) per contribuir en el projecte “material es-
colar”, presentat per la Parròquia de la Secuita, i un ajut 
de 3.000,00€ a l’ONG Nepal  - Aki, per contribuir en el 
projecte “escola de cuina – restaurat” projecte adreçat a 
nens i nenes d’orfalinats de Katmandú per a una forma-
ció professional en el sector de l’hostaleria, presentat per 
l’AAVV de les Gunyoles.

Servei de Sanejament �013
S’aprova la justificació de la despesa de l’edar 2012 per 
import de   68.232,77 €, i aprovar el pressupost de l’Esta-
ció Depuradora de residus  (EDAR) per import de treballs 
ordinaris (70.999,64 + IVA) , i millores (10.200.- € + IVA)

Calendari Fiscal
S’aprova el calendari de pagament dels impostos i taxes 
similars als altres anys 

Servei Taxi 
S’acorda sol•licitar a la DG de Ports i Transport modifiqui 
el model de gestió de taxi en el sentit de deixar sense 
efecte o no renovar les autoritzacions de servei de taxis 
d’altres municipis.

Fons Nacional de Cooperació – tram supramunicipal  
S’acorda destinar Fons Nacional de Cooperació  tram 
prestacions supramunicipals per cobrir els serveis man-
comunats amb l’ajuntament de Perafort , i el CCT 

PUOSC i PAM
S’acorda encarregar els projectes i documentació tècni-
ca necessària per presentar la sol•licitud al Pla d’Obres i 
Serveis (Generalitat) i Pla d’acció Municipal (PAM) qua-
drienni 2013-2016.

Fons d’acció Social 
S’acorda establir un fons d’acció social per al personal 
de l’ajuntament, per pal•liar les diferències i encaminar a 
l’equiparació de condicions socio-laborals del col•”lectiu 
de les administracions publiques.

Pressupost �013
S’aprova pressupost per a l’exercici del �013,  i docu-
ments annexes d’acord per un import de 2.435.000.- € 

Comissió de seguiment pel desplegament d’infraes-
tructures elèctriques.
S’acorda crear una comissió de seguiment  del desplega-
ment d’infraestructures elèctriques al municipi, que  fun-
cionalment sigui una subcomissió de la comissió d’estudi 
de l’àrea tècnica, amb la funció de fer un seguiment de la 
planificació i treballs de desplegament de la xarxa elèc-
trica de AT , per tal de minimitzar l’afectació del territori i 
trobar la millor solució tècnica.

Convenis de col•laboració 
S’aprova el model tipus per establir convenis de 
col•laboració amb les entitats local del municipi.

Moció 
s/ de rebuig a l’avantprojecte de la llei orgànica de millora 
de la qualitat de l’educació 

La Secuita desembre 2012

Sessió Plenària ordinària
núm. 11  de 18-03-�013

Campanya prevenció i control del mosquit tigre
S’acorda sol•licitar a la Diputació de Tarragona la inclu-
sió de l’Ajuntament de la Secuita en la prova pilot de la 
campanya de prevenció i control del mosquit tigre, amb 
la diagnosi de punts de risc de l’àmbit  públic i les cam-
panyes d’informació i sensibilització, i aprovar l’ordenan-
ça reguladora per a la prevenció i control dels mosquits 
i particularment del mosquit tigre– adaptació del model 
tipus,  redactada per la Comissió Interinstitucional per a 
la Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya- i 
sotmetre-la a tramitació reglamentària.

Aprovació projectes d’obres / memòria valorada
S’aproven els projectes i memòries valorades de les obres 
sol•licitades al PUOIS i PAM : Construcció Escola Bressol 
i accessos; Construcció pista poliesportiva i 2 de pàdel; 
Reurbanització del tram del carrer Tarragona de l’Argila-
ga; Arranjament de la plaça Major de les Gunyoles; Cons-
trucció de la coberta del magatzem municipal; Reurbanit-
zació cruïlla carrers St. Cristòfol i Tarragona; Urbanització 
carrer Onze de setembre de Vistabella  i Substitució de 
l’ala est de la coberta del Casal de l’Argilaga

Coeficient reductor Valors Cadastrals
S’acorda sol•licitar  a la Direcció General del Cadastre 
l’aplicació als valors cadastrals dels bens immobles ur-

bans, dels coeficients que s’estableixin a l’efecte per l’any 
2014 i anys successius  en la llei de Pressupostos Ge-
nerals de l’estat, fins que l’actualització dels valors ca-
dastrals del municipi se situïn en un entorn homogeni del 
50%  respecte al valor de mercat, prèvia apreciació pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la con-
currència dels requisits legalment establerts.

Escola Bressol i ampliació camí d’accés
S’acorda sol•licitar a la Generalitat - Departament d’En-
senyament- la modificació de la configuració d’un nou 
centre escolar d’Escola Bressol, previst per a 33 alumnes  
(13 + 20), segons projecte annex a l’escola, amb la qual 
es farà una redistribució de l’espai i construcció de nou 
edifici; ampliació camí d’accés i aparcament de vehicles 
per a tota la zona escolar, d’ús comú per a tota l’escola.

Resposta al requeriment de l’Ajuntament dels Palla-
resos 
S’acorda comunicar a l’Ajuntament dels Pallaresos que 
en atenció a que la qüestió de l’obligació de compliment 
del Cv 1975, es troba en aquests moments en situació 
de litispendència pel  recurs ordinari núm. 1219/2012 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,  Sala Conten-
ciosa - Administrativa, Secció Primera. S’ha d’esperar a 
la resolució per sentència ferma del recurs, per a procedir 
segons disposi la sentència.

Obra PUOIS Reurbanització Guillem de Claramunt 
S’acorda comunicar al contractista adjudicatari el com-
promís de fer efectives les certificacions, amb indepen-
dència de si s’han cobrat les quantitats corresponents 
a la subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya, als efectes de no endarrerir l’inici de les 
obres.

Verificació planejament derivat 
S’aprova la primera verificació del text refós de la Modifi-
cació Puntual NSP, àmbit de l’Argilaga, i la segona verifi-
cació del pla de millora urbana de SUE 2, les Tapioles. 

Convenis de col•laboració 
S’aproven els convenis de col•laboració amb el CCT per 
al desenvolupament de politiques de joventut. I amb la 
Generalitat – Agència de Salut Pública- per a la prestació 
de serveis mínims de salut.

Vist el Dictamen de la Comissió d’estudi integrada del 
dia 18/3/�013, el Ple acorda 
1.- Subscriure el següents convenis de col•laboració amb 
les institucions / empreses, i per a la finalitat que es re-
laciona:
Institució / Empresa Finalitat 
CCT Desenvolupament polítiques de joventut 
 

Mocions 
S’aproven quatre Mocions : a) Moció per garantir el dret 
a l’habitatge; b) Moció en defensa de l’Autonomia de 
Catalunya, de l’Autonomia Local i del règim competencial 
local de la Generalitat de Catalunya; c) Moció de suport 
a la Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del poble 
de Catalunya i d) Moció de suport a l’AMI, els municipis 
catalans compromesos amb la Declaració de Sobirania.

La Secuita , març de 2013
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EDAT MITJANA

Testament de  Geralda 
de les Gunyoles  
.1261. 

Castell del Catllar. Residència dels comtes de Queralt

Octubre 2012 · Gener 2013 reportatgeFebrer 2013 · Abril 2013 Quatre

Homes i dones: Geralda de les Gunyoles. Nebots: 
Estela, Pere, Gerald, Elisenda i Ermessenda Mar-
messors: Bertran Serra de la Secuita, Pere Serra de 
la Secuita, i Guillem de Maretme, i el Germà Guillem 
de Pruners. Testimonis: Germà Bertran. Escrivà: 
Guillem de Seba, sacerdot i clergue dels Garidells.

El document estudiat es troba en “El llibre Blanch”, 
un cartulari on es transcriuen tota una sèrie de do-
cuments de la Baixa Edat Mitjana. “Avui vuit de sep-
tembre de l’any del senyor mil dos-cents seixanta un” 
Geralda de les Gunyoles va fer testament repartint 
les seves pertinences i drets entre l’Església i  la fa-
mília. Aquesta Geralda sembla ser que era filla de 
Ramona de les Gunyoles, la qual en el seu testament 
al 1254 va donar a Geralda “tot quant tinc i dec tenir 
amb berdisses i mobles al terme de Medio Longo, i 
al Penedès i en altres llocs...”. Al 1261 la Geralda i 
el seu germà Guillem van realitzar el jurament “de 
mans” i van donar al monestir de Santes Creus “la 
casa i el lloc de Madii Longi íntegrament”. Segura-
ment per tractar-se d’una donació anterior, el lloc de 
“Medio Longo” no apareix esmentat en el testament 
de la difunta.

La causa del testament va ser que dita Geralda es-
tava a punt de morir, no sabem si per edat avançada 
o per malaltia. No hi apareix la voluntat de la difunta 
de ser enterrada en el claustre del monestir de San-
tes Creus com feien en aquell temps altres nobles. 
En les sepultures d’aquest monestir no trobem cap 
referència a aquesta família, fet que indica la posició 
que ocupava en l’entramat social de l’època per sota 
de famílies nobles com els Claramunt. 

A l’Edat Mitjana es tenia la consciència de la exis-
tència d’una vida al Més Enllà i en  l’últim moment 
la gent es preocupava de repartir les seves posses-
sions, perpetuar la convivència familiar i arreglar els 
tràmits cap a l’altre vida. En els testaments, el difunt 
o la difunta intentaven assegurar-se la salvació per-
què l’ànima anés al purgatori. Per aquest motiu es 
realitzaven moltes donacions a l’Església. El nombre 
de donacions, de misses i el lloc de l’enterrament es-
tava estretament relacionat amb la posició social del 
difunt o de la difunta. La vida era un trànsit, una vall 

Paraules clau: Testament, Monestir de Santes Creus, 
Cegunyoles, Garidells, Cementiri.

de llàgrimes i es creia en la resurrecció quan arribés 
el dia del Judici Final.

“Sapigueu tots, que jo Gueralda de les Gunyoles, jec 
en gran dolor i temo l’arribada de la mort i les penes 
de l’infern, i per aquesta raó faig el meu testament en 
la meva  plena consciencia i amb la ment íntegre”. 
Bona part dels sous i diners els va deixar en mans 
de l’Església perquè tinguessin cura de la seva àni-
ma. “I que cada any en aquest dia en que va ésser 
feta la meva sepultura tot el Convent resi l’aniversa-
ri per la meva ànima, i per la del meu pare i per la 
de la meva mare, i per tots els meus parents, i per 
tots els fidels difunts”. Els actors del cerimonial no 

de llàgrimes i es creia en la resurrecció quan arribés 
el dia del Judici Final.

eren familiars sinó personatges religiosos. El princi-
pal marmessor testamentari era Guillem de Pruners, 
granger del Mas de la Tallada i representant de l’abat 
de Santes Creus en aquest lloc. D’aquesta manera 
els drets dels Cegunyoles adquirits a través de Gui-
llem de Claramunt varen passar el 8 de setembre de 
1261 al monestir cistercenc de Santa Maria de San-
tes Creus. “Envio a Deu, i a la Beata Maria de Santes 
Creus i a tot el Convent d’aquest lloc tot el que tinc 
i dec al Camp de Tarragona i en altres llocs; el po-
der, els honors, les cases, els arbres, els censals, 

El pas cap al domini senyorial del monestir de Santes Creus
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Exemple de gest vassallàtic. Inauguració nova esglé-
sia parroquial. 1949
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les terres, les aigües, les garrigues, les vinyes i tota 
la resta que a mi em pertany, i us tenen que arribar i 
pertànyer per aquest motiu”.

Part de la seva riquesa va anar a altes institucions 
eclesiàstiques sobretot als Garidells. “A l’obra dels 
Garidells tres sous i tres sous i mig per llet i per trei-
tures. Deixo al Clergue dels Garidells deu sous. Dec 
a Sant Jaume dels Garidells deu, i vuit diners, que 
siguin pagats.” El clergue dels Garidells “Guillem de 
Seba” sembla que actuarà com a escrivà “el qual 
escriu el dia i any de sobre”. La resta de donacions 
van anar a ordres mendicants i esglésies del territori. 
“Envio als Frares Menors i als Frares Predicadors a 
cada un tres sous. Dono trenta sous per misses per 
la meva anima. A Santa Maria de Montserrat quatre 
sous. A Santa Maria de Sales quatre sous. A Sant 
Antoni quatre sous. Tinc que donar a l’obra de Sant 
Pere del Codony tres sous. Al Sant Esperit deu sous, 
i vuit diners”. El principal beneficiari del testament 
és el monestir de Santes Creus. “Deixo per la meva 
ànima cent sous, dels quals trameto en pitança al 
Convent de Santes Creus cinquanta sous”. 

Fins i tot va donar part de les seves pertinences als 
pobres com a bona cristiana que era. “Dono el meu 
llit a un hospital, als pobres per amor a Déu”. No sa-
bem si aquest llit anava a destinat a l’Hospital dels 
pobres que hi havia al monestir cistercenc. També 
va pensar en aquelles persones que la van servir al 
llarg de la seva vida, no només en la present “Dema-
no que la serventa que s’ha quedat amb mi, que sigui 
pagada naturalment després de tot el funeral amb 
una cistella de pa de Valls, unes soles, i una brassa 
de lli” sinó també amb l’anterior: “Dec a una barcelo-
nesa de Ripoll, que va ser serventa meva, una quar-
tera d’ordi, un llençol i una brassa de lli”. 

Els marmessors “Bertran Serra i Pere Serra de la 
Secuita i Guillem de Maretme i el Germà Guillem de 

Crusafont, M. 1996: Història de la moneda 
catalana. Crítica. Barcelona.

DalMau, M. 2011: “Les Gunyoles. Etimolo-
gia” a Revista Quatre. L’Argilaga, la Secuita, 
Vistabella, les Gunyoles. La Secuita Ajunta-
ment. 12-13.

tasso, l. 1887: La Ilustración. Revista his-
pano-americana. Número 355. 532. 

Pruners” també varen ser recompensats. “Dono als 
meus marmessors a cada un deu sous” per dur a 
terme la voluntat de la difunta “tenint els anteriorment 
mencionats la plena potestat de distribuir les meves 
pertinences”. Sembla que el Germà Bertran actuant 
com a testimoni no va rebre cap ratificació. Altres 
possessions varen passar per falta de descendència 
als seus nebots i nebodes “Tinc que donar a Bertran 
i a Estela, nebots meus, cinquanta sous. Dono a Bg. 
De les Gunyoles, nebot meu els drets, que tinc al 
Mas dels Vigals, feu que tinc per Bg. de les Gunyoles 
al terme de Vila de Llops i totes les seves voluntats, 
però no prengui res d’aquestes coses en aquest any 
present”. “Dono una calaixera a Estela, una nebo-
da meva” “Dono a Pere, nebot meu tots els meus 
drets del Camp de la Era. Dono a Gerald, nebot meu, 
tots els meus drets, que tinc a la Parellada on tinc 
el Hort, que es a la Parellada”. “Dono a Elisenda i 
a Ermessenda, nebodes meves entre les dos cent 
sous”. També apareix un altre personatge femení 
a qui “Dono a un filla de Petri G. de Barcelona una 
quartera d’ordi, i un llençol i una brassa de lli”.

En el testament també queden reflectits aquells 
deutes que tenia pendents de cobrar. “Em deu a mi, 
Bomasip, fuster de Tarragona dues quarteres d’ordi. 
Em deu A. De Tamarit set cortans d’ordi. Em deu 
Bertran de les Gunyoles de Tamarit, quinze quarte-
res d’ordi”. I també els deutes que tenia pendents de 
pagar. “Dono quatre quarteres d’ordi a Marco de Fer-
rer Civada”. Fins i tot deutes familiars heretats. “Tinc 
que donar a un home de Vilafranca quinze sous per 
motiu de Bn. De les Gunyoles”.

Un dels punts més interessants del testament és el 
reconeixement públic dels seus pecats, fet que ens 
fa veure el testament com un camí de reconciliació 
amb un mateix i amb els altres. “Dec dos sous i mig  
de furt i per haver causat altres mals deu i vuit di-
ners”.

Després de la mort el cos era cobert amb un suda-
ri de tela blanca i s’enterrava ràpidament per evitar 
contagis i allunyar la mort de la població. El cos era 
traslladat des de casa fins al cementiri i acompanyat 
per una processó amb les ploradores contractades 
per l’ocasió. El dolor s’expressava amb plors, do-
nant-se cops al pit, tirant-se terra a la cara i estirant-
se enèrgicament dels cabells. Entre les Gunyoles i 
els Garidells hi devia haver el camí  per on eren tras-
lladats els difunts. El so de les campanes, els cants, 
les pregàries i els plors acompanyaven el seguici. Un 
cop als Garidells es devia obrir una fossa a la sagre-
ra de l’església en el vell cementiri parroquial . Era 
habitual després de l’enterrament invitar a menjar a 
tots els assistents per evitar la ruptura de l’estructura 
social. Una creu de fusta, una làpida o un monticle 
de pedres devien marcar el lloc de l’enterrament. El 
negre era el color habitual del dol en les famílies que 
acabava al cap d’un any, quan es realitzava la cele-
bració de la primera missa per l’ànima del difunt o la 
difunta. 

reportatgeFebrer 2013 · Abril 2013
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Text : Marc Dalmau

calaix creatiu

Cecilio Hernandez
La vostra creativitat i estima cap al poble pot publicar-se a la 
revista Quatre! Envieu-nos les vostres creacions a l’adreça 
electrònica aj.secuita@altanet.org amb el concepte “Calaix 
creatiu” o físicament a l’Ajuntament.
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1. Testament de Geralda de les Gunyoles. 1261. Llibre 
Blanch de Santes Creus. Vol. IV. Peralta, Sequita, Garidells, 
Gunyolas. AHN. Códices. L.842. p.116-117 (22)

In Christi nomine. Sit notum cunctis, quod Ego Gueralda de 
Cegunÿoles, jaceo in magna egritudine, et timeo adventum 
Mortis, et penas Inferni, et ideo facio meum testamentum 
in mea plena memoria, cees integra loquela, in quo eligo 
Manumissores meos sine damno eorum, scilicet Bertran 
Serra et Petrus Serra de Secuita, et G. de Maretme, et Fra-
tre G. de Pruners, et dictus Frater G. de Pruners sit major 
Manumissorum, et facio ipsum Heredem omnia bona mea, 
et predicti habeant plena potestatem distribuere res meas, 
sicut invenerint scriptum in presente pagina.

Primum dimitto Corpus meum ad tumulandum, et Anima 
mea ad regendum et Deum, et ad Beatam Mariam Sacta-
rum Crucum. Accipio pro Anima Beatam Mariam Sanctarum 
Crucum. Accipio pro Anima mea centum Solidos, ex quibus 
dimitto in Pietansa ad Conventum Sanctarum Crucum quin-
quaginta Solidos. Ad operam de Garidels tres Solidos. Et 
tres Solidos, e mig per lat, e per treitures. Al Clergue dels 
Garidells decem solidos per Leixa. Dimitto ad Fratres me-
nors, et ad Fratres Predicadors quisque tres solidos. Dimit-
to triginta Solidos per Missas pro Anima mea. Ad Sanctam 
Mariam de Montserrat quatuor Solidos. As sanctam Mariam 
de Sales quatuor Solidos. Ad Sant Antoni quatuor Solidos. 
Debeo ad Sant Jacobo dels Garidells decem, et octo dena-
rios, e sian pagats. Dimitto ad opera Sancti Petri de Coctá-
no tres Solidos. Ad Sant Esperit decem, et octo Denarios. 
Debeo ad unum Hominem de Villafranca quindecim Solidos 
per rationem den Bn de Segunÿoles. Debeo an Bertran e an 
Estela Nepotes meos quinquaginta Solidos. Dimitto ad Bg 
de Cegunÿoles Nepotem meum Ius, quod habeo in Manso 
dels Vigals, el feu q teno per Bg de Cegunÿoles el terme de 
Villa de Lups ad omnes voluntates suas, et noÿ prena res in 
isto anno presente. Debeo duos Solidos, e mig de roberia 
teneo de tort decem, et octo Denarios. Dimitto lectum ad 

Text en llatí Vocabulari
Auna: Veu derivada del mot llatí “ulna”. Propiament es una 
unitat de mesura que equival a sis peus. Brassa. 

Cartulari: Llibre que aplega còpia de diferents docu-
ments.

Coctáno: La Granja del Codony que es trobava al costat 
del riu Francolí. 

Cortà: Quartà. Era una unitat de mesura medieval.

Denari: Diners. 12 dineres eren 1 sou.  

Lat: En lombard significa llet.

Leixa: Una requesta testamentària

Lenz: Lens. Drap de lli o de cànem.

Lodicem: Calaixera

Manumissore: Testamentari. És la persona encarrega-
da de complir i executar la darrera voluntat d’un testador. 
S’anomena marmessor universal al que té tot el poder per 
complir totes les disposicions d’un testament.

Pietança: Pitança. Ració de menjar que es dóna en els 
establiments de beneficencia

Quarteria: Quartera. Era una unitat de mesura medieval. 
La quartera de gra solia oscil•lar a l’entorn dels 70 litres.

Savena: llençol de fil i cotó blanc

Sexto Idus Septembris: Vuit de setembre

Soles: Part del calçat que toca a terra. Normalment es feta 
de cuir fort i adobat.

Solidos: Sou. Moneda de plata equivalent a 12 diners.

Treitura: Dret de trànsit que cobrava l’estament eclesiàs-
tic.

calaix creatiu

unum Hospital ad Pauperes amore Dei. Dimitto Lodicem 
unam ad Estellam Nepotem meam. Debeo ad Barchelo-
nam Filiam Petri .G. unam Quarteram Ordei, et unam Save-
nam, et unam Aunam de Lenz. Dimitto quatuor Quarterias 
Dordi a Marco den Ferer Civada. Dimitto ad Petrum Ne-
potem meum Totum meum Ius del Campum de la Era. Di-
mitto ad Geraldum Nepotem meum totum meum Ius, quod 
habeo en la Parelada el Hort on conteniaro, qui es en la 
Parelada. Dimitto ad Manumissores meos quisque decem 
Solidos. Debeo ad Barcelona Ripulli, que fuit Serventa mea 
unam quarteriam Ordei, et una Savena et unam Aunam de 
Lenz. Dimitto ad Eliccen, et ad Ermescen Nepotes meas 
inter ambas centum Solidos. Debet mihi Bomasip Fuster de 
Tarragona dues quarterias Dordi. Debet mihi A. de Tama-
rit quinque Quarterias Dordi et accipiant Manumissores, et 
persolvant meas Lexas de Blado isto, et de aliis rebus meis. 
Dimitto, quod Serventa, que modo manet mecum, quod sia 
pagada ex toto de so Loquer scilicet una Genella de Panno 
de Vallibus, et unas Soles, et una Auna de Lenz. 

Et levadas totas las Lexas supradictas, e tots los meus torts, 
dimitto ad Deum, et ad Beatam Mariam Sanctarum Cru-
cum, et ad Totum Conventum ejusdem Loci totum quantum 
habeo, et hare debeo, et venire mihi potest per ullam ratio-
nem in Campo tarracone, et in aliis Locis, scilicet Honores, 
Domus, Arbores, Censals, terras, Aquas, Garrigas, Vineis 
et omnia alia que mihi pertinent, et pertinere debent per 
ullam rationem. Et Totum Conventum faciant Aniversarium 
pro Anima mea, et pater, et mater mea, et omnium Paren-
torum meorum, et omnium Fidelium Defunctorum in illum 
diem, in quo fuit electa mea Sepultura in quolibet anno, et 
in illum diem habeant omnes Rendas, et Exidas, que exi-
erint de predictis in Pietanifa in quolibet anno. Actum est 
hoc sexto Idus Septembris anno Domini millesimo ducente-
simo sexagesimo primo. Sig+num Gerálda de Cegunÿolas 
predicta, que istum testamentum firmat, et laudat. Sig+num 
Bertran Serra. Sig+num Petri Serra. Sig+num .G. de Maret-
me Sig+num Fratre .G. de Pruners predictis Manumisso-
res. Sig+num Fratre Bertrán testes = Guillelmus de Seba 
Sacerdos Clericus Garidellis, qui hoc scripsit die, et anno 
quod+supra.

Carta d’una 
desconeguda

Hola! Em dic... bé, serà millor que vosaltres m’iden-
tifiqueu i, segur, segur, que, amb els meus antece-
dents, seré reconeguda de seguida.

Son molts els que s’interessen per mi i, tot i que, per-
sonalment, sempre m’agradaria ser jo l’elegida, com 

que en la majoria dels casos son altres els qui deci-
deixen per mi, jo sempre estic exposada i disposada 
per ser la companya més neta i la més soferta. En 
definitiva, una més de la casa.

Tot és alegria a l’hora de la meva arribada. Em mi-
ren, em miren i fan una infinitat de comentaris, sobre-
tot els de la casa. Diuen:

-Fixa’t quina meravella! És la  millor de totes! -co-
menta la senyora.

Què us he d’explicar! Al final acabo dins l’habitació 
on tot s’amuntega... o al garatge sola... Bé... sola, 
sola, no... perquè de tant en tant tinc a la Rut

La Rut és la mascota de la casa i sempre em ve a 
veure quan estic plena de feina. Es queda mirant i 
mirant com treballo i marxa corrent quan estic a punt 
d’acabar i, per la seva manera d’anar-se’n, sembla 
que li faig por. Jo, que sóc tan neta i silenciosa!

Mireu si sóc neta i important que moltes vegades es-
colto dir per la casa: -Ves amb compte amb el Colon, 

que si l’Elena és millor, prova amb el Dixan, Multi-
color és més color... i jo no sé què pensar. Això sí, 
m’encanta quan m’ajunten amb el Mimosín. És tan 
suau... i quin perfum té. Ell i jo ens avenim força.

Intento fer la meva feina el millor que puc, però dar-
rerament em carreguen massa i el cor ja no està per 
aquests esforços. També tinc problemes de circu-
lació, per culpa de l’aigua, que ve molt carregada 
de calç. Però... que hi farem! Diuen que les meves 
companyes estan més ben preparades que no pas 
jo. Deu ser cosa de les noves tecnologies. Això sí, 
per molt que es digui i es comenti, avui per avui, els 
draps bruts jo sempre els rento a casa.

Atentament

La Rentadora

S’ha utilitzat el “Dictionarium Seu Thesaurus Catalano-Latinus 
verborum, ac phrasium”, el “Diccionari Català-Castellà-Llatí-
Francès-Italià” de la impremta de Joseph Torner, el “Diccionari de 
Llengua Catalana amb la correspondència catalana i llatina” de 
Pere Labernia i el “Diccionari de l’IEC”.

Actualment existeix un solar darrera de l’església parroquial 
dels Garidells on s’ha obert una trinxera. En el tall si localitzen 
fragments d’extremitats, dents i vertebres. Els ossos no es troben 
en la seva posició anatòmica original sinó que es localitzen molt 
remoguts. Junt a aquestes restes també si localitzen fragments 
de ceràmica i de vidre. La causa de que no es trobin en la seva 
posició original es pot deure al moviment de terres causat per 
l’obertura de noves foses sobre les més antigues o derivat de la 
construcció de la nova església parroquial. Caldria dur-hi a terme 
una excavació arqueològica per poder esbrinar els horitzons 
cronològics del cementiri i si hi són enterrades les restes dels 
Cegunyoles i les de Geralda.

13



14Octubre · Novembre · Desembre  2012 14
Activitats i serveisMAIG 2013

dl dm dc dj dv ds dg

Puntes coixí
Pilates
Country 
Andròmines

Pilates
Teatre

Gimnàstic
(Secuita)

Pilates
Puntes de coixí
Country

3

7 9 10 11

4

12

13

21 22 23 24 2520 26

27 28 29

1615 17 18 19

Deixalleria mòbil 

Gimnàstica
(Secuita)

30

Pilates
Puntes de coixí
Country

21

8

Gimnàstica
(Secuita)

Pilates
Teatre

Pilates
Teatre

Pilates
Teatre

Ball Country solidari
Sortida al
Teatre  Victoria

Gimnàstica
(Secuita)
Country

Gimnàstica
(Secuita)
Country

14

Pilates
Puntes de coixí
Country

Country
Ball de Saló social

Gimnàstica
(Secuita)
Country

Country
Ball de saló social

Gimnàstica
(Secuita)

Country
Ball de saló social

Gimnàstica
(Secuita)
Country

JUNY 2013
dl dm dc dj dv ds dg

2

4 6 7 83 9

1110

18 19 20 21 2217 23

25

1312 14 15 16

Deixalleria mòbil

1

5

Pilates
Puntes de coixí
Country
Andròmines

Pilates
Puntes de coixí
Country

Pilates
Puntes de coixí
Country

Pilates
Puntes de coixí
Country

Pilates
Teatre

Pilates
Teatre

Country 
Ball de saló social
Presentació del llibre:
Josep Maria Jujol

Gimnàstica
(Secuita)
Country

Gimnàstica
(Secuita)
Country

26 27 28 29 3024

Pilates
Teatre

Gimnàstica
(Secuita)
Country

Pilates
Teatre

Gimnàstica
(Secuita)

Ball de saló social

Gimnàstica
(Secuita)
Country

Gimnàstica
(Secuita)

Country
Ball de saló social

Country
Ball de salói social

6

5

31

Pilates
Teatre

Gimnàstic
(Secuita)

Dinar de la
Gent Gran

agendaFebrer 2013 · Abril 2013 14

1



1414 15Octubre · Novembre · Desembre  2012 informació municipal

Telèfons d’interès
Ajuntament     977 61 14 54

CEIP Guillem de Claramunt   977 61 14 21

AMPA      625 94 30 31

Consultori mèdic     977 61 12 17

Farmàcia     977 61 12 67

Cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Secuita  977 61 12 07

Cooperativa Agrícola de l’Argilaga   977 61 13 62

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

Horari metge de familia
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30-12.00 8.30-11.40 15.10-17.40 8.30-11.40 8.30-14

Vistabella 12-13.30 12.00-13.30

L’Argilaga 12-13.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

Horari infermeria
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30-11.30 8.30-12.40 11-13 11-13 9.45-12

Vistabella 8.30-10.30

L’Argilaga 8.30-10.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

Horaris de consulta mèdica, infermeria 
i pediatria

Aquests horaris s’han extret de les pàgines web d’Autocars Grupo Hife i Autocars Pla-
na i estan condicionats a la fluïdesa del trànsit.(15-04-2013)

Informació municipal

Horaris d’autobusos
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SORTIDA

06:59

07:50

09:24

10:50

12:34

12:43

14:39

14:50

16:15

18:09

19:35

20:54
 

De dilluns a divendres, feiners SECUITA,LA> TARRAGONA

ARRIBADA

07:45

08:25

10:00

11:25

13:10

13:15

15:10

15:25

16:50

18:50

20:10

21:25
 

Vigència dels horaris
1) del 02-01-2013 al 24-12-2013 i del 26-12-2013 al 31-12-2013
2) del 17-01-2013 al 24-12-2013 i del 26-12-2013 al 31-12-2013

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a dissabte laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a dissabte laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

Dissabtes laborables 2

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

1. Ca l’Aguller del 
Tren
�. Cal Pepet de 
l’Ermita
3. Ca l’Orèncio

P
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SORTIDA

06:10

08:30

09:15

11:50

12:00

13:15

14:00

15:15

18:00

19:00

20:15

21:30
 

De dilluns a divendres, feiners TARRAGONA> SECUITA,LA

ARRIBADA

06:40

09:05

19:50

12:23

12:35

13:50

14:31

15:50

18:35

19:35

20:46

22:05
 

Vigència dels horaris
1) del 02-01-2013 al 24-12-2013 i del 26-12-2013 al 31-12-2013

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a dissabte laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a dissabte laborables 1

Dissabtes laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

SORTIDA

09:25

13:25

REUS> SECUITA,LA

ARRIBADA

10:18

14:20

De dilluns a divendres laborables 

De dilluns a dissabte laborables 

SORTIDA

10:18

14:20

SECUITA,LA> REUS

ARRIBADA

11:25

15:20

De dilluns a divendres laborables 

De dilluns a dissabte laborables 

Horaris d’autobús
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T’obrim
les portes
El proper dissabte �� de juny Jornada de 
portes obertes de les piscines municipals

Us hi esperem a tots i a totes!
 


