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Arriba l’estiu precedit d’una primavera que ens prepara el paisatge vestint-lo 
de colors vius, amb més hores de llum, preludi d’un temps més relaxat que 
convida la gent a sortir al carrer, a allargar el pas dels dies. Les collites i fruits 
van agafant aquella maduresa i dolçor que tan sols ens atorga la natura.

Tot canvia i tot segueix el seu curs natural, s’acaba l’escola, comencen les 
vacances, i tots els carrers del nostres pobles s’omplen de canalla cercant la 
llibertat que donen les hores interminables de l’estiu; bicicletes, pilotes, piscines 
i passejades són les noves obligacions que assumeixen sense cap mandra i 
fins ben entrada la nit, què caram, quan siguin grans i altres obligacions ocupin 
el seu temps, el record d’aquests dies d’estiu omplirà moltes converses de 
colles retrobades.

Al pobles, les associacions treballen més que mai, tothom té present la seva 
Festa Major i cada poble, amb orgull i sana competència, vol que la seva sigui 
la més lluïda: orquestres, balls, concursos, jocs per als més petits, curses, 
concerts, els oficis en honor dels diferents patrons, fan que molts veïns i 
veïnes col·laborin en l’organització. I és que de festes majors al municipi, a 
l’estiu, en tenim cinc: les Gunyoles, l’Argilaga, Sant Roc, la Secuita i finalment 
Vistabella. De ben segur que totes cobriran sobradament les expectatives dels 
més exigents.

També, com cada any, esperem el bon temps per retrobar-nos amb els 
amics, familiars i visitants que aprofiten les seves vacances per mantenir el 
contacte amb aquest meravellós racó de món i, fidels, acudeixen a la seva cita 
anual. Nosaltres estem encantats d’acollir-los i posar-nos al dia de notícies i 
xafarderies durant les llargues vetllades que les càlides nits d’estiu propicien.

A l’Ajuntament, l’activitat de l’estiu encara es més frenètica que la resta de l’any; 
els preparatius de les diferents activitats, la coordinació dels actes, el suport 
a les associacions i els tràmits ordinaris en uns dies de màxima afluència, 
combinats amb els torns de vacances dels treballadors municipals, fan que 
aquesta corporació acabada d’estrenar acceleri al màxim la seva posada al 
punt.

I es per això que des d’aquestes línies vull agrair públicament l’esforç de totes 
aquelles persones, veïns i veïnes del municipi i associacions, la dedicació i el 
temps que dediqueu, de manera desinteressada i de vegades invisible i poc 
reconeguda, als preparatius de la vostra Festa Major. Gaudiu-la, celebreu-la, 
retrobeu-vos amb els amics, convideu els altres pobles a gaudir-ne, que de 
ben segur que per a cada poble la seva serà la millor i la més lluïda.

Fruïu de les vacances, gaudiu de l’estiu, però, ja sé que no cal recordar-ho, 
respecteu també el descans d’aquells que, per bona o mala sort, no gaudeixen 
de les vacances estivals.

Eudald Roca i Gràcia
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Projecte Solidari 
     La Secuita – Requena
Ja han passat tres anys des de que van començar els preparatius d’aquest viatge solidari. Tot i que 
enguany es complien dotze anys des de que l’Ajuntament va començar a col·laborar amb el poble de 
Requena (Perú), no ha estat fins enguany que hem tingut l’experiència in situ de com viuen aquestes 
persones a l’altra banda de l’Atlàntic. Ha estat una aventura que ens ha canviat la manera de veure el 
món, d’adonar-nos-en que la felicitat i l’amistat superen tots els problemes i que no entenen de barres 
de qualsevol mena.
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El municipi de la Secuita fa més de dotze anys que 
col·labora amb el poble de Requena, a l’Amazònia 
peruana. Aquesta col·laboració ha consistit, en líni-
es generals, en el subministrament de material es-
colar i la matriculació en centres educatius de més 
de quatre-cents nens i nenes. Any rere any, hem po-
gut dotar d’una formació bàsica a molts nens i nenes 
d’una de les regions més pobres del món. Aquest fet 
ens distingeix com un municipi solidari. Tanmateix, 
aquesta col·laboració sostinguda ha fet que s’estre-
nyin els lligams d’amistat entre les dues poblacions. 

Aquest any, no obstant, es volia anar més enllà. Es 
volia donar l’oportunitat als joves del municipi de 
conèixer la realitat d’un món molt diferent al nostre 
i que poguessin, de forma voluntària, aportar els 
seus coneixements i el seu treball, tot desplaçant-
se a Requena.

Tres anys de preparatius per un projecte que es divi-
dia en atenció sanitària, educativa i tècnica en noves 
tecnologies, intentant respondre a les necessitats 
que ens arribaven de les missions franciscanes a 
l’Amazònia. Per fi va arribar el dia i catorze nois i 
noies del municipi van respondre a la crida feta per 
l’Ajuntament a través de la seva pàgina municipal. 
En principi només deu en podrien gaudir de l’opor-
tunitat, per rigorós sorteig, acompanyats de quatre 
adults; però gràcies a la generositat dels patrocina-
dors finalment tots els inscrits van tenir passatge.

Dies abans de la sortida, l’activitat era frenètica: 
la recopilació del material, el seu embalatge, la 
classificació de més de 80 kg de medicaments, vi-
sats, vacunes, passatges d’avió, sincronització de 
diferents tipus de transports, organització d’actes 
per recollir fons i contactes amb una ONG del país 
Valencià (Hesed Perú) per intercanviar informació, 
donat que el viatge no estava mancat de riscos.

Vam sortir de la Secuita la matinada del dia 11 
d’abril. Només calia veure les cares d’il·lusió de 
tos els components de l’expedició, direcció Lima 
(Perú). El dia següent, teníem el primer contacte 
amb l’Amazones a la ciutat de Iquitos, i l’endemà 
arribaríem a la destinació final: Requena. Però en-
cara ens faltaven moltes hores de viatge, primer en 
autobús i després en barca per uns rius immensos 
rodejats d’una selva atapeïda i exuberant.

Només arribar, tots els membres de l’expedició van 
ocupar-se de les tasques encomanades. Uns a les 

poc que la natura els hi dóna cada dia, una mica de 
peix, fruita i demà ja veurem.

Nosaltres vam acceptar el seu estil de vida amb 
molt respecte. Sabíem que no podríem canviar res, 
ens ho havien advertit la Teresa, la Rita i el Paco 
(de Hesed Perú) i, per estrany que pugui semblar, 
al poc de compartir els dies amb ells ens vam ado-
nar que necessitàvem molt menys del que estem 
acostumats per viure. La cohesió del nostre grup 
cada dia era més forta: no teníem barreres per raó 
d’edat ni de qualsevol altre tipus entre nosaltres, 
formàvem una pinya, units per un projecte, cada 
membre del grup es responsabilitzava d’ell mateix i 
no podia posar en perill a la resta, i el grup vetllava 
per tots i cadascú dels seus membres. Al cap d’una 
setmana compartint el dia a dia ja ens semblava 
que portàvem sis mesos a Requena.

Deu dies passen ràpid i va arribar el moment de 
la tornada. Realment un bocí del nostre cor es 
va quedar a Requena, molta gent ens va venir a 
acomiadar al port. Molts amics, alumnes, famílies 
senceres, ens acomiadaven un a un i, amb els ulls 

escoles, d’altres als dispensari mèdic, unes a realit-
zar tasques en un centre per a nens amb discapa-
citats psíquiques i físiques, i moltes més feines de 
les que en principi teníem encomanades.

Van ser deu dies d’activitat intensa, de bon matí 
fins a la posta de sol (per cert a l’Amazònia hi ha 
unes postes de sol precioses), tothom dedicat a 
tasques solidaries. Menjàvem el que ells menja-
ven, un plat d’arròs blanc amb una mica de pollas-
tre i, per sopar, una mica de pollastre amb un plat 
d’arròs blanc; però no vam passar gana. Nosaltres 
érem afortunats per poder dinar i sopar cada dia.

A més a més de portar molts medicaments que els 
hi feien falta, vam ser testimonis de la bona feina 
que s’havia fet amb els fons enviats durant aquests 
anys. Nosaltres vam col·laborar amb l’atenció clínica 
de malalts, repartíem menjar als nens més desfavo-
rits (que per a molts d’ells era l’única ració diària), 
vam donar formació a mestres i alumnes, vam repa-
rar equips espatllats, els hi vam ensenyar tècniques 
de rehabilitació i de diagnòstic per imatges. També 
els hi vam mostrar la nostra cultura tocant les gralles 
i vam compartir cançons amb la seva banda de mú-
sica. Es van informatitzar: una escola amb 35 equips 
cedits per una ONG de Majadahonda (Madrid), un 
centre de formació professional i un centre mèdic 
amb 14 equips portàtils mes impressores que por-
tarem des de La Secuita, i se’ls hi va instal·lar con-
tinguts formatius i una gran quantitat de llibres de 
consulta sobre temes molt diversos. Les televisions 
locals i les autoritats de la localitat, així com els re-
presentants del govern a Requena ens van entrevis-
tar. Cada dia al cap vespre ens tornàvem a trobar 
tots per compartir les experiències del dia i preparar 
la jornada següent, dividint els equips de voluntaris 
segons les tasques encomanades.

Vam tenir l’oportunitat de remuntar el riu Tapichi, a 
bord de la barca hospital “La Granada”, de la que 
tots tant havíem sentit a parlar. Podríem arribar 
a llocs recòndits, on la gent viu en cabanes amb 
sostre de palla, sense parets, on no arriba l’aigua 
corrent, no hi ha electricitat ni cap servei que, amb 
la nostra mentalitat occidental, creuríem serveis 
imprescindibles. Allí les nenes són mares als 13 i 
14 anys, la mitjana de vida és d’uns 50 anys, no hi 
ha serveis mèdics, les distàncies són enormes, en 
alguns casos de dies de viatge pel riu en petites 
embarcacions. Hi ha nens per tot arreu, però molts 
d’ells no arriben a l’edat adulta i subsisteixen del 

plens de llàgrimes, anàvem pujant a la barca per 
iniciar el camí de tornada a casa.

A Requena hem deixat molts amics, nosaltres ens 
hem portat cap a casa molt més del que hem pogut 
deixar allà. Encara quan ens retrobem no podem 
deixar de parlar de l’admiració que sentim per la 
gran tasca que porten a terme persones com el 
germà, Monsenyor Juan Oliver, les germanes No-
elia i Núria, els germans de la Salle Jorge i Pedro 
o simples voluntaris com el Benjamín, la Teresa, la 
Rita i el Paco, de Hesed Perú, a tots ells el nostre 
agraïment, respecte i reconeixement.

A l’arribada a l’aeroport de Barcelona encara ens 
esperava una altra sorpresa: la rebuda que ens van 
fer els familiars i amics dels expedicionaris, amb 
pancarta de benvinguda inclosa.

També volem agrair especialment les col·labo-
racions de l’Ajuntament de La Secuita, el Consell 
Comarcal del Tarragonès, Repsol i FCC, patroci-
nadors del projecte i que sense la seva ajuda no 
hagués estat possible.

La Secuita, 
molt més que un 
municipi solidari

Membres de l’expedició 
La Secuita – Requena:

Núria Arenas, Lourdes Auge, Laura Barril, 
Francesc Brunet, Robert Brunet, Ester Gimeno, 
Marc Gimeno, Aleix Mestre, Aida Mestre, Mª 
Àngels Olivar, Mireia Plà, Laia Saperes, Jordi 
Sendros, Arnau Roca, Eudald Roca, Neus 
Velasco, Neus Vernet.
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D.O. Els 4 Pobles
Una vegada superada la primera prova de la Copa D.O. 
Mountain, l’equip D.O. dóna les gràcies a tots els parti-
cipants de la marxa BTT Els 4 Pobles. Agraïm la vostra 
confiança en nosaltres i les vostres opinions, siguin crí-
tiques o positives, ja que sempre ajuden a millorar.

En aquest primer esdeveniment ens hem posat a 
prova i hem examinat minuciosament els nostres 
errors d’organització. Es tracta d’un treball de coope-
ració difícil, que requereix la col·laboració de molta 
gent. Així doncs, els primers crítics hem sigut nosal-
tres mateixos, i gràcies a la vostra aportació podem 
garantir que els esdeveniments que segueixen a par-
tir d’ara suposaran, sens dubte, un major èxit.

Donem les gràcies també, molt merescudes, a tots 
els patrocinadors, pel seu recolzament i per creure 
en nosaltres, ja que sense ells no seria possible cap 
plantejament. També volem agrair a l’Ajuntament de 
la Secuita la seva aportació i el vist-i-plau en tots els 
nostres projectes. I donar les gràcies, en especial, al 
Raül Ramírez per tancar el circuit i anar recollint flet-
xes i senyalitzacions durant tot el recorregut. 

Club Ciclista Secuitenc

notícies

Trail D.O. l’Argilaga
El 3 d’abril es va dur a terme la segona prova de la 
Copa D.O. Mountain, que va comptar amb una partici-
pació de més de 100 persones i va deixar un bon gust 
de boca a l’organització. Aquesta vegada el recorregut 
va agradar a tothom, corredors i caminants, la qual 
cosa ens enorgulleix i ens transmet energia per seguir 
amb el projecte. El circuit, a part d’innovador, presenta-
va alguns trams que encara el feien més divertit i entre-
tingut, opinió que fou compartida per molta gent.

Volem donar les gràcies a tots i cadascun dels partici-
pants del Trail D.O. l’Argilaga. A tots vosaltres, espe-
rem tornar-vos a veure a la propera!

I, també, donar les gràcies altra vegada a tots els nos-
tres fidels patrocinadors, a l’Ajuntament de la Secuita i, 
en especial, a l’Associació de Veïns de l’Argilaga, pel 
seu consentiment i la seva cooperació, i al restaurant 
Els Càntirs per la seva col·laboració.

Així doncs, us convidem a anar-vos preparant per a les 
dues proves següents, el duatló de muntanya i la cursa 
de muntanya/caminada nocturna, els dies 3 i 9 de juliol, 
respectivament. Us hi esperem!

Club Ciclista Secuitenc

Concert 
de guitarres 
a Vistabella
L’església del Sagrat Cor de Vistabella va acollir 
el passat 30 d’abril un concert de la VI Mostra de 
joves guitarristes de les comarques de Tarragona. 
Ja fa quatre anys que s’organitzen concerts a 
final d’abril coincidint amb l’aniversari de la con-
sagració del temple. Enguany va ser un concert 
especial, perquè l’església havia estat declarada 
recentment Bé Cultural d’Interès Nacional per la 
Generalitat de Catalunya, reconeixement que en 
aquell moment es comunicar a tots els assistents 
a l’acte. En el decurs del concert es van poder 
escoltar obres clàssiques interpretades per alum-
nes d’entre 10 i 17 anys de l’Escola i Conservatori 
de Música de la Diputació de Tarragona.

El divendres 25 de març es va presentar la xarxa 
de comunicacions sense fil municipal. L’acte va 
tenir lloc a les 7 de la tarda a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament; va ser presidit per l’alcalde, qui en va 
fer la introducció i la clausura, i hi van intervenir re-
presentants del món de les telecomunicacions i la 
universitat. En la presentació va recordar que la Wi-
Fi municipal és un pas més en la millora de les co-
municacions al nostre municipi, al mateix temps que 
supleix una mancança com la que pateix el poble de 
les Gunyoles, on Internet arriba amb dificultat. 

Les presentacions van anar a càrrec del Dr. Robert 
Rallo, professor de la Universitat Rovira i Virgili i veí 
de la Secuita, que va parlar sobre la implementació 
de les possibilitats de les xarxes socials en el món 
actual i va donar una visió del futur d’Internet. La 
xerrada va ser molt il·lustradora sobre els canvis que 
les tecnologies de la informació estan introduint a la 
nostra societat i la necessitat de posar mitjans per 
evitar la fractura social entre els que tenen accés i 
dominen aquest mitjans i la resta de la població. 

al correu electrònic. En darrer lloc, va recordar la 
disponibilitat de dues àrees Wi-Fi obertes, amb ve-
locitat i temps reduït: una a la zona de la piscina i 
l’altra a la zona de l’escola.

L’assistència a l’acte va ser nodrida, tant per part 
de veïns del municipi com de les autoritats dels 
pobles de la comarca interessats a implementar 
l’experiència als seus municipis.

Presentació de la xarxa Wi-Fi 
                                           municipal de la Secuita

Teatre per 
commemorar 
el dia de la dona 
treballadora 

Una vegada més, Cicuta, grup de teatre ha 
col·laborat amb la festa del dia de la dona tre-
balladora. Enguany va preparar una adaptació 
d’uns textos de Maria Mercè Roca amb l’actual 
director del grup, el Gerard Domènech. Va ser 
una vetllada molt agradable amb gran acep-
tació per part del públic del nostre poble que, 
com sempre, ens va fer sentir molt estimats i 
recolzats. Moltes gràcies a tothom.

CICUTA, grup de teatre

D’altra banda, va intervenir Esteban Hernando, en 
representació de Telefónica Telecomunicaciones 
Públicas i com a responsable de la instal·lació del 
projecte, el qual va donar una visió de la complexitat 
del projecte, que enllaça els quatre pobles del mu-
nicipi, no només amb l’accés a Internet, sinó també 
amb la concentració de la megafonia i els rellotges 
dels campanars, a més de donar accés a la xarxa 
de l’Ajuntament i la telefonia a tots els edificis munici-
pals. En el decurs de la presentació va indicar que és 
una de les xarxes més completes que ha afrontat.

I, finalment, va prendre part Francesc Brunet, coor-
dinador del municipi de la instal·lació de la xarxa 
Wi-Fi. Va fer una presentació de les possibilitats 
de la instal·lació feta, dels avantatges que aporta al 
municipi i de la funció social d’aquesta en facilitar 
l’accés a Internet a tots els veïns a un preu econò-
mic. Va recordar que no es busca competir amb 
els proveïdors d’accés a Internet, sinó que aquesta 
instal·lació va dirigida a aquelles persones que fan 
un ús moderat de navegació o l’usen per accedir 

Programa 
“Tu Ajudes”

Els nens i nenes de l’escola de la Secuita volem 
agrair a tots els veïns i veïnes el suport rebut al 
nostre projecte Tu Ajudes de Catalunya Caixa, “Do-
tació d’ordinadors per l’aula d’informàtica”. Amb la 
donació dels 135.145 punts rebuts, heu fet possible 
que ens concedeixin l’ajuda econòmica sol·licitada 
de 2.500 €. Gràcies a tots vosaltres, els nostres 
nens tindran ordinadors nous el curs vinent.

L’acte final del Programa Tu Ajudes 2011 va tenir 
lloc al Palau de Congressos de Tarragona i va ser 
conduït per Xavi Grasset, periodista de Catalunya 
Ràdio. La cloenda va anar a càrrec d’Albert Abe-
lló, president de la Fundació Caixa Tarragona de 
Catalunya Caixa, i de Josep Poblet, president de la 
Diputació de Tarragona. En finalitzar, més de 500 
entitats vam recollir els convenis Tu Ajudes.

Associació de mares i pares d’alumnes 
de l’escola Guillem de Claramunt
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Agrupació de 
Secretaries de 
Jutjats de Pau 
de la Secuita
Amb data 1 de desembre del 2010 va quedar 
constituïda l’Agrupació de Secretaries de Jut-
jats de Pau de la Secuita. Aquesta associació 
unifica els serveis d’administració del jutjats de 
pau dels municipis de la Secuita, Perafort,  els 
Pallaresos, el Catllar i Renau. Aquesta agrupa-
ció té la seva seu permanent a les oficines de 
l’Ajuntament de la Secuita, on disposa d’una 
oficina habilitada per aquest fi.

Aquest canvi de servei aporta als ciutadans l’ac-
cés a l’administració de justícia mitjançant funcio-
naris del Departament de Justícia desplaçatsamb 
l’objectiu d’acostar el servei als ciutadans.

Conscients els jutges de pau dels municipis que 
formen l’agrupació de l’increment de la com-
plexitat de l’administració de justícia, juntament 
amb l’increment de població que han experi-
mentat els municipis que la formen, vam optar 
per l’agrupació del servei de justícia amb l’objec-
tiu d’aconseguir una especialització en aquest 
camp i, al mateix temps, descarregar l’adminis-
tració de l’ajuntament d’aquesta activitat.

Els actes de comunicació de l’administració de 
justícia es concerten per part dels funcionaris de 
manera habitual mitjançant una targeta informati-
va, que es rep al domicili de la persona afectada.

L’horari de visita del jutge de pau es manté el 
mateix que fins ara: els dilluns a les 7 de la tar-
da. Es recomana concertar la visita amb anterio-
ritat a través de les oficines de l’Ajuntament.

Tal com us vam informar en el darrer número, con-
tinuen les obres de rehabilitació del Casal de les 
Gunyoles, un cop superats els entrebancs inicials 
en l’adjudicació de l’obra. En aquests moments 
està molt avançada l’adequació de la nau principal 
de l’edifici i els nous lavabos situats a la part poste-
rior. S’ha construït un nou forjat i s’està habilitant la 
planta baixa com a local social amb la incorporació 
d’una zona de bar.

Ara s’està treballant a la zona de l’escala, un àmbit 
sobre el qual s’ha hagut d’actuar de manera urgent i 
que no formava part del projecte inicial. De fet, en el 
transcurs dels treballs s’han detectat greus proble-
mes estructurals i constructius sobre parts de l’edifici 
que s’havien alterat temps enrere sense gaire cura, 
com parets sense travar o bé murs sense fonaments 
i recolzats directament sobre la runa que es va fer 
servir per reomplir l’escenari de la plaça.

Això ens ha portat a realitzar un nou projecte estruc-
tural d’aquesta part per aixecar nous murs i una nova 
escala. Al mateix temps, els serveis tècnics munici-
pals estan redactant el projecte d’activitats per legali-
tzar el nou ús. El nou centre cultural de les Gunyoles 
compartirà l’edifici, tot i que amb espais funcionalment 
segregats, amb el consultori mèdic, servei que retor-
narà al poble un cop finalitzin les obres esmentades.

Rehabilitació  
              del Casal 
de les Gunyoles

Aquest any, per primera vegada, l’Ajuntament de La 
Secuita ha dut a terme un taller de memòria per a la 
gent gran durant els mesos de febrer, març i abril. 

La memòria és un dels grans tresors que tenim i cal 
cuidar-la. Mens sana in corpore sano. Tots els fets 
i totes les persones són i seguiran sent entre nosal-
tres mentre les recordem.

Ha estat una activitat on hem passat estones molt 
bones tots plegats. En aquest taller s’ha volgut do-
nar eines a l’hora de memoritzar aspectes de la 
vida quotidiana, exercitar la ment per aconseguir 
una vida mental més sana, treballar la llengua cata-
lana, l’agilitat mental i també la cohesió social entre 
els nostres avis i àvies. Hem après a fer sudokus, 
hem recordat refranys i frases fetes, hem repassat 
els renoms de les cases del municipi, hem revis-
cut històries i anècdotes del passat, hem enriquit el 
nostre llenguatge, hem fet poesia i cançons popu-
lars i hem desenvolupat la imaginació i la creació. 
Ha estat un treball intens però, que ens ha aportat 
molts aspectes positius tant a les alumnes com a 
les professores, que s’estrenaven aquest any amb 
aquest tipus d’ensenyament.

Taller de memòria

Esperem que pugui haver-hi una continuïtat en aques-
ta feina començada aquest any i que es pugui seguir 
duent a terme activitats d’aquest tipus que fan que el 
poble segueixi tenint vida i estigui més unit i estimulat 
per a fer coses noves. Agraïm a l’Ajuntament de La 
Secuita l’oportunitat que ens ha brindat i les facilitats 
que ens ha donat per treballar i agraïm molt especial-
ment les dones i els dos homes de la Secuita, l’Argi-
laga i Vistabella per haver estat una gent tan especial, 
atenta, treballadora, compromesa i afectuosa.

El passat mes de març va començar a funcionar 
el telecentre del municipi de la Secuita. Aquest 
centre està integrat a la Xarxa de Telecentres de 
Catalunya o Punt TIC de Catalunya, del Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat. La funció d’aquesta xarxa és augmen-
tar l’acció pública per fomentar l’ús de les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació (TIC) en tots 
els àmbits de la societat amb l’objectiu d’assolir els 
estàndards europeus.

Aquest punt es troba ubicat a l’Hotel d’Entitats, si-
tuat sobre el consultori mèdic de la Secuita, i com-
parteix instal·lacions amb la biblioteca municipal i 
l’oficina a disposició de les entitats. 

El punt TIC disposa de set terminals d’usuari, amb 
els seus accessoris de funcionament, d’un ordina-
dor que actua com a servidor dels terminals i d’una 
impressora multifunció connectada en xarxa. Els 
ordinadors d’usuari es troben connectats a Internet 

Telecentre de l’Ajuntament 
    de la Secuita

mitjançant la xarxa Wi-Fi municipal. Hi ha, a més, 
un ordinador addicional connectat a una pantalla 
per al dinamitzador de formació, que que tots els 
usuaris visualitzin la formació impartida.

EL CENTRE OFEREIX:

Accés lliure al sistema informàtic i a Internet. 

Amb aquesta finalitat, ha estat obert, des del març 
fins al maig, els dilluns a la tarda, en l’horari del Punt 
Jove. A partir del 20 de juny i fins al 31 de juliol estarà 
obert tots els dies laborables de 10 a 13 del matí i de 
16 a 19 de la tarda. En cas de coincidir amb hores de 
formació, aquesta té prioritat davant de l’ús lliure. 

El centre està a disposició d’aquelles persones que 
el vulguin fer servir per millorar les seves habilitats 
en l’ús d’Internet o dels estudiants que el puguin fer 
servir per a la seva formació. Durant aquest perío-
de estarà atès per dos estudiants en pràctiques.

Mitjà per donar formació en l’ús de les tecnolo-
gies de la informació. 

Coincidint amb la implementació de la xarxa Wi-
Fi municipal, s’ha considerat convenient posar a 
l’abast de tothom la formació en l’ús de l’ordinador 
i l’accés a Internet. Des del mes de març s’estan 
realitzant cursets d’informàtica, en horari de matí 
i tarda. En el cas del matí hi ha hagut continuïtat, 
però hem hagut d’esperar que s’acabés el curs es-
colar per reprendre els cursets de tarda.

Els cursets es fan els dilluns i els dimecres de 10 a 13 
hores del matí i de 18 a 21 hores de la tarda. Cada 
grup té dues sessions setmanals d’una hora i mitja. El 
perfil dels cursets és introductori, van dirigits a aque-
lles persones que es volen iniciar en les tecnologies 
de la informació. El format del curs és de poca dura-
da, dues o tres setmanes, per evitar que les persones 
que es considerin “despenjades” del curs abandonin i 
pugin repetir el curs en la següent sessió.

Aquest mes de maig han finalitzat les obres d’as-
faltat dels nuclis antics de l’Argilaga i Vistabella. Els 
treballs, executats per l’empresa Tecnofirmes, han 
consistit a retirar el paviment existent, molt deteriorat 
i amb moltes irregularitats, i en el seu lloc disposar 
un nou paviment asfàltic. Cal recordar que la pavi-
mentació existent fins aleshores es va realitzar a pri-
mers de la dècada dels anys vuitanta, un asfalt que 
provenia d’una planta de la província de Castelló i 
que arribava en fred a l’obra, de manera que mai es 
van garantir una qualitat i durabilitat suficients.

Asfaltat dels carrers 
de l’Argilaga i Vistabella 

S’ha actuat sobre la totalitat dels nuclis antics de 
l’Argilaga i de Vistabella, els pobles que presen-
taven uns carrers en estat més precari. En el pri-
mer cas, s’ha aprofitat per allargar el paviment del 
carrer Sant Pau fins al límit del sòl edificable. Pel 
que fa a Vistabella, a més de pavimentar un tram 
del carrer Germanor que encara era de terra, s’ha 
urbanitzat també el tram inicial de la nova avingu-
da Josep Maria Jujol, s’han soterrat tots els serveis, 
s’han construït noves voreres i s’ha instal·lat un nou 
enllumenat.

Moltíssimes gràcies per haver aconseguit que tre-
ballar la memòria hagi estat fàcil i productiu. Espe-
rem que el vincle que tots i totes hem creat entre 
nosaltres no desaparegui i que per molts anys ens 
puguem seguir retrobant i explicant-nos tot el munt 
d’històries que tenim per compartir.

Núria Sorribes Cerdà i Clara Pla Bosch, 
professores del curs i veïnes de la Secuita
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Vistabella, com passava amb les Gunyoles o la 
Secuita, formava part de les terres que va rebre el 
cavaller Guillem de Claramunt de mans de Robert 
d’Aguiló i el bisbe Oleguer. A finals del segle XIII 
tant el monestir de Santes Creus com l’Arquebisbat 
de Tarragona hi tenien certs drets. Sembla ser que 
antigament formava part del terme del Codony, se-
parat del domini del monestir de Santes Creus; tan-
mateix, el 1298 la meitat dels delmes i les primícies 
del lloc eren posseïts per l’arquebisbe i el capítol de 
Tarragona, i l’altra meitat per l’esmentat monestir. A 
nivell polític, juntament amb els Masos i el Pontarró, 
ha estat sempre lligat al terme de la Secuita i no ha 
gaudit mai d’ajuntament propi, com l’Argilaga o les 
Gunyoles. En els seus orígens va tenir un important 
component ramader. A partir de 1840 s’inicià una 
nova etapa històrica amb l’extinció de les senyories. 
Conjuntament amb Vistabella, els Masos, Tapioles i 
el Pontarró, la Secuita formà un municipi.
 

Pel que fa a les publicacions sobre la població, hi 
ha moltes obres que fan referència a l’església que 
va bastir al segle passat l’arquitecte modernista 
Jujol. La petita església modernista ocupa la ma-
jor part de la bibliografia disponible, però també hi 
ha alguns llibres de toponímia que hi fan referèn-
cia (Alcover/Moll 1983; coroMines 1994; BofArull 
2002; rosselló 2004), i la seva història és explica-
da molt breument a la Guia de la Secuita (cortiellA 
1982). També hi ha algunes columnes o petits arti-
cles en diaris locals (olesti 2002; PAnAdès 2003). 

Per comprendre millor el significat del topònim cal 
entendre l’entorn en què es troba aquesta població: 
al bell mig del Camp de Tarragona, envoltada de 
l’amfiteatre natural que representen les serralades 
prelitorals. Es tracta d’una zona amb petits turons i 
suaus comellars. Evidentment el paisatge que tenim 
actualment en ment no té res a veure amb el paisat-
ge que es van trobar els pobladors que van donar 
el nom del poble, ja que l’home i els efectes natu-
rals han contribuït a modificar-lo d’aleshores ençà. 
Segurament era una zona fèrtil amb grans extensi-
ons de terra que era possible posar en cultiu, amb 
punts d’aigua com el que hi havia a mig camí de la 
Secuita. Una zona amb un relleu que afavoria les 
comunicacions i amb un clima mediterrani, suau en 
temperatures i amb pluges més o menys uniformes. 
La contemplació del paisatge forma part del punt de 
vista de l’habitant, que és qui bateja l’indret. L’escull 
per les característiques no només estètiques sinó 
també pràctiques. Vistabella fa referència al paisat-
ge que l’envolta i a la seva bellesa, a un indret que 
té una vista bella, agradable i bonica. 

Vistabella: 

     l’etimologia

El nom de la població està format per dos termes 
ben diferenciats: el nom vista i l’adjectiu bella (Bo-
fArull 2002, rosselló 2004). La bellesa del pai-
satge és un element a tenir present per aquells 
que funden o estableixen una vil·la. El nom vista 
fa referència a allò que es veu, és a dir, a la cosa 
que es contempla, mentre que l’adjectiu bell fa re-
ferència a les qualitats que constitueixen la belle-
sa. Evidentment és un punt de vista subjectiu. Amb 
l’adjectiu bell trobem diferents poblacions properes 
com Bellavista, Bellvell, Vilabella o Vistabella, i pel 
que fa al nom vista hi ha topònims com Bellavis-
ta o Vistabella. En el cas mencionat el nom de la 
població té una arrel culta i, fins i tot, aristocràtica 
(rosselló 2004). 

Alguns narradors han dit que el nom de Vistabella 
ve de quan un dels hereus dels Montoliu va veure 
aquell lloc i el seu entorn per primera vegada i va 
exclamar: “Quina vista més bella!”. I després quan 
els servidors li deien d’anar a l’esmentat poblat li 
recordaven que era el punt on la vista era tan bella 
(PAnAdès 2003). Podem veure la bellesa del paisat-
ge a través de les paraules d’un narrador contem-
porani: «Terres vermelloses acabades de llaurar, 
camps d’olivers i ametllers florits que taquen de 
blanc un paisatge aspre i exuberant a la vegada. 
Els colors eren vius, el vent ja no bufava, com en 
aquests dies passats, i l’atmosfera era neta, el cel 
llustrós, d’un blau que feria els ulls i contrastava 
amb les pedres, amb les muntanyes, la terra, els 
sembrats. El campanar de cada poble es retalla-
va majestuós mentre els ocells només eren petites 
espurnes bellugadisses que desapareixien cap a 

Des del campanar de Vistabella es poden veure els 4 pobles que integren 
el municipi de la Secuita, i sembla que el nom del poble prové de les 
vistes que hi ha sobre el camp de Tarragona. L’església va ser feta al 
1917 amb elements de la terra i d’ús quotidià. Celebren la festa major 
d’estiu la tercera setmana d’agost, per la diada de Sant Bartomeu. Sant 
Bartomeu també dóna nom a un dels carrers més antics del poble, on 
sembla que podria trobar-se el nucli original. Si hi aneu trobareu que està 
ple de vistabellencs i de vistabellenques, sobretot a l’estiu.

l’infinit. Un bosc de pins s’escampa a banda i ban-
da de la carretera i tapa la vista dels conreus que 
omplen tota aquesta zona.» (olesti 2002).

Per finalitzar aquest treball que ha portat a analitzar 
en els últims quatre números de la revista les eti-
mologies de les diferents poblacions del terme de 
la Secuita cal dir en primer lloc que hem parlat dels 
topònims de les quatre poblacions, però no dels to-
pònims que hi ha dispersos sobre el territori i que 
donen nom a boscos, masos o camps de conreu. 
Molts d’aquests noms de lloc estan desapareixent a 
causa del progrés, que prefereix donar noms nous a 
les urbanitzacions que utilitzar els topònims antics. 
Podem resumir que el nom dels nostres pobles fa 
referència a elements vegetals que es troben sobre 
el territori (com l’argilaga o la cicuta), a les caracte-
rístiques del paisatge (Vistabella), a les caracterís-
tiques climàtiques típicament mediterrànies (Seca-
da), a construccions antigues (Sèquia), al relleu o 
a la ramaderia (Montbuí), a antics pobladors (Ces 
Gunyoles) o a antics masos (Masllong). La major 
part d’aquests topònims han estat datats al segle 
XII, com la major part dels pobles de la comarca. 
És el moment en què hi ha les primeres referènci-
es documentals, però podria ser que aquests noms 
fossin anteriors i tinguessin una arrel pre-romana, 
llatina (Mons Bovinus, Cuneolus, Ciconolias) o 
àrab (Suqaita, Al-yälâqa). Alguns d’aquests noms 
es poden haver anat modificat al llarg del temps 
fins adquirir la forma actual (com Secuita, de Ça 
Cuita). En la major part dels casos, la percepció 
que té el poblador del territori (sigui des del punt 
de vista botànic, faunístic, climàtic o geogràfic) és 

el que el porta a batejar-lo amb un nom determinat 
(Argilaga, Montbuí, Secuita, Vistabella). I en altres 
casos és aquest mateix poblador i el seu posterior 
record el que acabarà donant el nom del lloc (Les 
Gunyoles). La major part dels masos porten el nom 
dels seus propietaris, però també apareixen men-
cionats en funció de les seves característiques o al 
seu emplaçament sobre el territori (Masllong). Cal 
dir també que les característiques del territori on es 
troben aquestes poblacions són molt similars, i les 
pautes d’ocupació també devien presentar certes 
similituds. Foren les peculiaritats d’aquestes po-
blacions i dels seus pobladors les que devien anar 
configurant progressivament el topònim dels llocs 
que han perdurat fins als nostres dies: l’Argilaga, la 
Secuita, les Gunyoles i Vistabella.
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El Pere Vernet va néixer a Tivissa l’1 d’agost de 19��, però ja fa més de 
cinquanta anys que està casat amb la Montserrat i que viu a la Secuita. 
Porta un bigotet que diu que és del temps del servei militar, i que ja no 
se l’ha tret mai més. Té quatre fills i nou néts, i tot seguit ens explica, 
com diu ell, anècdotes de la seva vida.

 Entrevista a

Pere, d’on és? 
Vaig néixer a Tivissa. Érem tres germans: dues no-
ies i jo; la germana gran ja és morta, jo era el segon 
i després va venir la petita. 

Què feia de jove? 
Treballava al camp a Tivissa. Hi vaig estar fins que 
vaig anar a fer de soldat perquè va vindre la guerra. 

Què recorda de la guerra? 
Van anar demanant quintes; va marxar la quinta del 
biberó. D’aquest, pobres, que es pot dir que eren 
nens, se’n van quedar més al camp que no pas van 
tornar. Escoltaven petar les bombes i es morien de 
por. Nosaltres érem a primera línia, però vam tindre 
la sort que al poble i n’hi havia tres o quatre dels 
grossos que eren fills del poble, eren polítics i ana-
ven molt a Madrid, i llavors no ens van bombarde-
jar. La guerra en aquella zona va ser molt forta. Ens 
van fer caure el pont de Móra d’Ebre a terra i amb 
les bombes els vidres de les finestres de les cases 
van petar amb el retrò. Llavors van començar a vin-
dre forces armades i van muntar un hospital.

I què van fer, llavors? 
A casa vam anar a un tros de terra que teníem on 
hi havia una barraqueta d’aquestes que els page-
sos utilitzen quan plou. Hi vam anar dues famílies. 
Aquest tros era el que teníem més a prop del poble; 
teníem molt a prop l’hospital i la gasolinera.

Què feia de petit? 
De petitet ja em vaig posar a treballar, i me’n recordo 
molt bé. Anava amb un carro amb animals amb el 
pare cap al port de Tarragona a buscar abono i altres 
coses. Es trigava tres dies, i a vegades a l’Hospitalet 
de l’Infant llogaven animals per si en feien falta més; 
per això jo des de petitet sempre hi he estat fet, amb 
això del bestiar. També de petitet m’escapava amb 
un camió que funcionava amb carbó. Per engegar-lo 
el posàvem en una baixada i li donàvem una em-
penta. Per anar de Tivissa a Reus hi havia vegades 
que teníem tres reventons de dolentes com eren les 
gomes de les rodes; i si hi havia alguna pujada calia 
baixar del camió i fer la pujada a peu. 

Què hi havia al seu poble? 
Mira, amb el camió aquest de què et parlava, anà-
vem a buscar farina per als pastissers. A Tivissa 
hi havia tres pastissers, perquè era un poble que 
tenia tres mil habitants. Les saques de farina eren 
de 100 kg i jo les carregava a l’esquena. Un sol 
cop me’n va caure una, a la primera botiga que 
vaig anar, però com que van veure que era un nen, 
l’amo va apretar les dents i no em va dir res per 
haver-li trencat uns vidres d’una finestra. Després 
mai més me’n va caure cap. Amb la roba dels sacs 
de farina les dones feien llençols perquè eren de 
cotó. Els sacs de farina eren els millors que hi havia 
perquè eren tous; els de potassa feien mal perquè 
els terrossos es clavaven a l’esquena.

Pere Vernet

El carro era, doncs, un element important, no? 
Tant el carro com l’anar a peu. Jo encara tinc un 
carro guardat. Els dissabtes al migdia veies les fa-
mílies marxant per aquelles muntanyes per anar al 
Perelló a comprar, fins i tot feia bonic veure tanta 
gent caminant; també veies un home pujant i bai-
xant muntanyes amb una panera de peix al cap 
que anava passant d’un mas a l’altre.

Ens pot explicar alguna tradició de la seva 
zona? 
Per Pasqua la gent de la contrada (de Móra, de 
Ginestar) es reunia en una masia a prop del riu per 
menjar la mona i després feien ball amb orquestra. 
En acabar havíem de tornar cap a casa a peu; era 
molt lluny, però valia la pena.

I alguna anècdota? 
El meu padrí va anar a collir raïm per sant Jaume 
i portava el ruc que va comprar als gitanos i, de 
cop i volta, quan tornava, el ruc es va posar a 
córrer cap una parada d’ametllers. Llavors el meu 
padrí es va adonar que el ruc criava, que estava 
parint, així que va tornar a casa amb una mula i 
un ruquet. 

Va fer el servei militar? 
Vaig ser l’últim a incorporar-me perquè, com 
que treballava anant a Reus cada dilluns, l’amo 
em va ajudar a no entrar tot seguit. Recordo que 

entrevista entrevista

em quedava a dinar un plat d’arròs i quatre fu-
lles d’enciam a cal Botella de Reus per un duro. 
Bé, vaig marxar cap a Barcelona, em va tocar la 
caserna Jaume I, que estava al costat del mer-
cat del Born, davant de l’estació de França. Em 
van fer fer d’instructor, i cada vegada que havien 
d’entrar uns quintos jo anava a estudiar les pe-
ces que porta el fusell, les bombes i tot això per 
poder ensenyar als que entraven. També portava 
els soldats al Parc de la Ciutadella a fer “uno, dos, 
uno, dos” –fer la instrucció. Després vaig anar cap 
a Monjuïc i cap a Figueres, on vam incautar uns 
cotxes per dirigir-nos a la Junquera, a Maçanet de 
Cabrenys, a buscar maquis. Tot ho fèiem a peu, 
amb el fusel al coll, una metralladora, la cartera, 
el macuto, la manta i els peus llagats com un ruc. 
Llavors vaig dir que no caminaria mai més, i no 
vaig caminar mai més: Vaig passar a ser l’encar-
regat de la cuina i quan es feia algun trasllat, el 
feia amb camió. 

“Quan veig tot el que 
vaig aconseguir, 
només arribant amb 
una maleta, me’n faig 
creus”
Ens explica alguna anècdota del servei militar? 
Recordo una nit a Portbou, un 2 de febrer; un com-
pany meu va dir-me d’anar a banyar-nos i quasi 
ens congelem: vam tremolar tota la nit i part del 
matí següent.

I com va venir cap a la Secuita?
Les meves germanes eren a Duesaigües a plegar 
avellanes i en un viatge en tren de Duesaigües a 
Tivissa vaig conèixer la Montserrat, que havia agafat 
el mateix tren, i anava acompanyada d’una noia de 
Tivissa. Com que jo coneixia aquella noia, la vaig 
anar a saludar i, lògicament, a la Montserrat. I ja va 
estar. A partir d’aquí ja vaig venir cap a la Secuita.

A què s’ha dedicat a la Secuita? 
Aquí vaig treballar per ca la Tona, de moso, però 
sempre amb la idea de poder treballar per a mi, i 
de mica en mica ho vaig aconseguir, treballant de 
nit i de dia. A la nit anava amb el Joanet i el Cam-
panera a treure la brisa dels cups; i d’allí, a la vinya 
que teníem de cal Porta. Moltes vegades havia de 
ficar el cap en un cubell d’aigua freda per estar es-
pavilat. Feia tres jornades al dia, era molt pesat. 
Van ser moltes nits d’anar a plantar ceps amb una 
llanterna. Ara quan veig tot el que vaig aconseguir, 
només arribant amb una maleta, me’n faig creus. 
Estic molt orgullós dels meus quatre fills i del que 
he fet; sempre hem hagut de treballar molt tots. El 
més important és treballar amb alegria.
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DESTINATARI: AJUNTAMENT DE LA SECUITA
BARCELONA, 1 DE MAIG DE �011

Fa pocs dies, el Govern de la Generalitat va pren-
dre l’acord de declarar Bé Cultural d’Interès Naci-
onal (BCIN) en la categoria de monument històric, 
l’església del Sagrat Cor de Vistabella, a la Secuita, 
i delimitar-ne l’entorn de protecció. Aquest acord es 
va publicar al DOGC de 10-3-2011.

L’església del Sagrat Cor de Vistabella és una obra 
d’estil modernista que va ser construïda el 1923 per 
l’arquitecte Josep M. Jujol i Gibert, col·laborador de 
Gaudí, per un encàrrec de 1917 dels veïns del ma-
teix poble amb la finalitat que el nucli de Vistabella 
disposés d’església parroquial pròpia. L’obra va ser 
construïda pels mateixos habitants del poble i es va 
inaugurar l’any 1923.

Jujol no es va limitar a projectar l’arquitectura i l’es-
tructura de l’edifici sinó que, amb els seus coneixe-
ments com a professor de l’Escola d’Arts i Oficis, va 
dissenyar la totalitat dels elements decoratius i de 
mobiliari, com les pintures, portes, baranes, làm-
pades, reixes, canelobres, etc. L’arquitectura de 
Jujol, autor també d’altres edificis declarats béns 
culturals d’interès nacional com la masia de Can 
Negre i la Torre dels Ous a Sant Joan Despí, es 
fonamenta en la construcció tradicional catalana, la 
utilització dels recursos disponibles i dels materials 
i tècniques propis de cada indret.

Actualment, la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del Patrimoni Cultural Català, defineix el patrimoni 
cultural com «un dels testimonis fonamentals de la 
trajectòria històrica i d’identitat d’una col·lectivitat 
nacional. Els béns que l’integren constitueixen una 
herència insubstituïble, que cal transmetre en les 
millors condicions a les generacions futures.»

BCIN de l’església 
         de Vistabella

La llei amplia la definició i assenyala que «el pa-
trimoni cultural català és integrat per tots els béns 
mobles o immobles relacionats amb la història i la 
cultura de Catalunya que per llur valor històric, ar-
tístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, et-
nològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic 
mereixen una protecció i una defensa especial, de 
manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans 
i puguin ésser transmesos en les millors condici-
ons a les generacions futures». També diu que els 
elements més rellevants han de ser declarats béns 
culturals d’interès nacional.

La mateixa llei defineix la figura de monument histò-
ric com «construcció o altra obra produïda per l’acti-
vitat humana que configura una unitat singular».

La llei té, doncs, un concepte obert del patrimoni 
cultural de Catalunya, que inclou el patrimoni mo-
ble, el patrimoni immoble, el patrimoni immaterial i 
les manifestacions de la cultura tradicional i popu-
lar, independentment que siguin de propietat priva-
da o pública.

Més enllà de les condicions administratives legals i 
culturals, abastament descrites en el corresponent 
expedient, què vol dir, què significa que l’església 
del Sagrat Cor de Vistabella estigui declarada Bé 
Cultural d’Interès Nacional – Monument Històric?

La declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional per 
part del Govern de la Generalitat significa el més alt 
nivell de protecció i, sobretot, representa el més alt 
nivell de distinció cultural de què un element arqui-
tectònic pot disposar. 

Significa atorgar-li el reconeixement que és un dels 
elements més rellevants del patrimoni arquitectònic 
de Catalunya, i això comporta el màxim nivell de pro-
tecció i de control de les intervencions arquitectòni-
ques i urbanístiques que es puguin fer en la mateixa 
església de Vistabella i el seu entorn de protecció.

Ja que som a la comarca del Tarragonès, farem 
un símil vinícola. Es tracta d’un cas similar a l’ator-
gament d’una Denominació d’Origen per a un vi. 
Això representa un reconeixement i una distinció 
i també un punt de partida per a la seva difusió i, 
alhora, requereix uns requisits tècnics d’elaboració  
i control que són exercits pel Consell Regulador.

En el cas de l’església de Vistabella, aquests re-
quisits tècnics, culturals i legals estan determinats 
per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i són 
exercits per la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural de Tarragona del Departament de Cultura, 
que ha d’informar de totes les intervencions arqui-
tectòniques prèviament a la concessió de la llicèn-
cia municipal d’obres.

A Catalunya i a la major part d’Europa, els edificis 
que tenen la consideració de monument han estat 
majoritàriament construïts per l’Església, per les 
administracions públiques i per ciutadans d’un cert 
nivell adquisitiu.

Aquí és on l’església de Vistabella pot ser conside-
rada un cas molt singular, ja que neix de la voluntat 
d’un poble de tenir església parroquial pròpia, vo-
luntat entesa també com a element d’identitat. 

No només és una obra excel·lent de l’arquitecte Ju-
jol, potser la més completa i emblemàtica (ja que 
dissenya i dirigeix la totalitat de l’edifici, des de l’es-
tuctura fins a les làmpades i canelobres, passant 
per la magnífica i singular decoració interior, molt 
lligada precisament a l’activitat vinícola del país), 
sinó també una obra impulsada pels habitants de 
Vistabella, que van participar-hi amb aportacions 
econòmiques i, sobretot, amb el seu treball.

Cal remarcar, doncs, com un fet bastant excep-
cional aquesta doble significació d’obra d’autor i 
d’obra popular.

De fet, la declaració de monument de l’església del 
Sagrat Cor de Vistabella representa no només un 
homenatge a l’obra de Jujol, sinó també, i molt es-
pecialment, un homenatge a tots els homes i dones 
que  van tenir una iniciativa original, de projecció cap 
a la modernitat en el seu moment, que van empren-
dre la construcció amb il·lusió, sense recances, con-
fiant plenament en la proposta de l’arquitecte que 
van escollir i que, amb el seu esforç, treball i dedica-
ció van construir i acabar una obra singular.

Aquest homenatge es fa també extensiu a tots els 
homes i dones de Vistabella que n’han fet possible 
la conservació i manteniment des de després de la 
Guerra Civil fins al dia d’avui.

En aquest context, l’acord del Govern de la Ge-
neralitat és la plasmació legal i cultural d’allò que 
a Vistabella, a la Secuita, al Tarragonès i al nos-
tre país ja sabíem: l’església del Sagrat Cor de 
Vistabella, obra de Jujol, és un monument.

Barcelona, 1 de maig de 2011

Mariona Abelló i Sala
arquitecta SPA-DGPC

Departament de Cultura

Article sobre la declaració de 
Bé Cultural d’Interès Nacional - 
Monument Històric de l’església 
del Sagrat Cor de Vistabella a la 
Secuita (Tarragonès). 

especial especial
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Plens Municipals
Sessió Plenària ordinària 
núm. 24, de 21-3-2011 
Comissió de Comptes �010

S’acorda sotmetre a informació pública el Compte General del 
Pressupost i d’Administració del Patrimoni de 2010, previ a l’aprovació 
definitiva pel ple.

Pressupost �011
S’aprova el pressupost ordinari de l’Ajuntament per a l’exercici 2011.

plens municipals escola

Jutge de Pau titular i substitut
Es proposa al Tribunal Superior de Justícia el nomenament de Jutge de Pau 
titular i substitut en haver finalitzat el període de quatre anys pel qual foren 
nomenats el Sr. Francisco Brunet i Bofarull i el Sr. Juan José Segarra Jovani.

Annex al reglament regulador d’accés als serveis municipals
S’aprova un annex al reglament d’accés als serveis municipals per a les 
instal·lacions municipals i punt TIC.

Xarxa Wi-Fi municipal 
S’acorda prestar el servei de xarxa Wi-Fi d’acord amb les condicions 
establertes en l’autorització del mercat de telecomunicacions d’accés 
a Internet, inclòs el servei de correu electrònic i l’explotació de la xarxa 
pública de comunicacions electròniques basada en la utilització del domini 
públic.

Declaració BCIN de l’Església de Vistabella 
Es dóna compte de la declaració de l’Església de Vistabella (DOGC núm. 
5834, de 10-3-2011) com a Bé Cultural d’Interès Nacional i l’Ajuntament 
manifesta formalment l’agraïment a la Generalitat de Catalunya per haver 
atorgat el màxim reconeixement del patrimoni cultural català a l’edifici 
de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella, ja que el BCIN és una figura 
que atorga protecció i promoció i, en conseqüència, representa una 
millora substancial en el patrimoni cultural del municipi i en el patrimoni 
nacional. També es felicita els veïns de Vistabella, que sempre han sentit 
una alta estimació per aquest monument, a la família Jujol, per saber 
mantenir l’obra de l’arquitecte Josep Maria Jujol; a la Junta de l’Església 
de Vistabella i l’Arquebisbat, que han preservar el monument, i a tots els 
veïns del municipi, estudiosos i amants del patrimoni que han valorat el 
monument molt abans de la seva declaració.

Despeses Import en € Cap. Ingressos Import en €

Despeses personal �96.000,00 1 Impostos 
directes

732.000

Despeses béns 
corrents i serveis

�69.000,00 2 Impostos 
indirectes

16.000

Despeses financeres �6.000,00 3 Taxes i altres 
ingressos

582.000

Transferències 
corrents

8�.�00,00 4 Transferèn-
cies corrents

471.000

5 Ingressos 
patrimoni

1.000

 Inversions reals 1.81�.�00,00 6

7 Transferèn-
cies de 
capital

1.190.000

 Passius financers 10�.000,00 9

�.99�.000,00 2.992.000

Sessió Plenària ordinària 
núm. 25, de 2-5-2011

Sessió Plenària ordinària 
núm. 26, de 8-6-2011

Comissió de Comptes �010
S’aprova el Compte General del Pressupost i d’Administració del Patrimoni de 
2010, i es ret comptes a la Sindicatura de Comptes en model normalitzat.

Padró d’habitants a 1-1-�011
S’aprova el padró d’habitants a 1-1-2011 i les variacions de l’any 2010.

Concepte Total Homes Dones

Població de dret a 1 de gener de 2010 1.547

+ Altes 133

- Baixes - 98

- Diferència / discordança - 1

Població de dret a 31 de desembre de 2010 1.�81 808 773

Creixement/Decreixement de població Altes Baixes

Naixements / Defuncions 25 13

Immigració / Emigració 108 81

Omissió / Caducitat-Inscripció indeguda 0 4

1�� 98

Aprovació de l’acta
Es reuneix l’Ajuntament amb l’única finalitat d’aprovar l’acta anterior, d’acord 
amb el que preveu l’art. 36 del RD 2568/1986 ROF, tres dies abans de la sessió 
constitutiva de la nova corporació sorgida de les eleccions locals celebrades 
el dia 22 de maig 2011.

Modificació puntual de les Normes Subsidiàries
S’aproven inicialment dues modificacions puntuals de les Normes 
Subsidiàries: la definició dels paràmetres de l’illa referència cadastral 
3544600CF5634D c/ Sàlvia (abans c/ Joan Guinovart) de les Gunyoles, i 
l’ampliació del sòl urbà i la delimitació d’un nou polígon d’actuació urbanística 
UA 2.7 a l’Argilaga.

Servitud de zona verda UA �.� 
S’autoritza la servitud d’obertura de finestres a favor de la finca limítrof amb 
la declaració que no serà impediment per a la cessió obligatòria del futur 
projecte de reparcel·lació en el desenvolupament de l’UA 3.2.

Convenis de col·laboració
S’aprova la signatura dels convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Tarragonès, dels convenis del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració 
– annex IV (2011)   i dels Serveis Bàsics d’Atenció Primària – pròrroga.

Preus públics �011
S’aprova l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics i els preus de la 
piscina i altres serveis municipals.

1. Qui és el/la delegat/da de la teva classe? 
L’Alba Zapata.
�. Com es diuen els teus compays? 
En tinc molts: Roger, Tushar, Guillem...
�. Quin és el teu esport preferit? 
El bàsquet.
4. Què t’agradaria ser quan siguis gran? 
M’agradaria treballar en alguna feina relacionada 
amb els animals.
�. T’ho passes bé amb els teus amics? 
Sí.
6. Quin és el teu menjar preferit? 
Els canelons.
7. Quan vagis a l’Institut, creus que serà difícil? 
Una mica, però estudiaré molt.
8. Creus que trobaràs a faltar aquesta escola? 
Sí molt. Hi he estat molts anys.

Agenda del 
3r trimestre 
de l’escola 
Guillem de 
Claramunt
Abril

13 d’abril: 
Caminada dels alumnes 
de Cicle Superior a 
Vistabella i les Gunyoles 
amb la finalitat de conèixer 
l’entorn.

Maig
27 de maig: 
Sortida dels alumnes 
d’Educació Infantil al Mas 
de Teret, al Catllar.

Juny
14 de juny: 
Visita dels alumnes de 
Cicle Superior a la fàbrica 
Europastry, de Vallmoll.

21 i 22 de juny: 
Activitats i festa fi de curs.

Ja fa gairebé dos mesos que els alumnes de 
l’escola van començar a treballar en la cons-
trucció de l’hort. Aquest ens permet treballar 
les plantes de manera més experimental i di-
recta.

Els alumnes de 1r de 
cicle inicial entrevisten 
l’Eudald Brunet,  
     alumne de 6è

El nostre 
hort comença 
a donar fruits
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JuLIOL 

Dia 2: 50è aniversari de la 
cooperativa de la Secuita.

Dia �: Infantil a l’Argilaga.   
A la plaça de l’Església, a les 19 h, 
amb el Circ Hula i l’espectacle Vice-verso.

Dia �: Duatló DO a Vistabella.  
Organitzada pel Club Ciclista Secuitenc i 
Copa DO Mountain. Més informació a 
www.copadomountain.com. 

Dia �: Recollida d’andròmines.  
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament per 
dir on es deixaran les andròmines.

Dia �: Anem a caminar.   
Sortida de la plaça de la Font, a la Secuita, 
a les 19 h.

Dia 7:Taller de ciència.  
Adreçat als infants i joves del municipi a càrrec 
del grup ciència Divertida, a les piscines 
municipals de la Secuita, a les 19 h. 

Dia 9: Mostra popular 
a la Secuita. 

Dia 9: Trail DO a Vistabella.   
Sortida nocturna organitzada pel Club 
Ciclista Secuitenc i Copa DO Mountain. 
Més informació a www.copadomountain.com.

Dia 1�: Anem a caminar. 
Sortida de la plaça de l’Església, a l’Argilaga, 
a les 19 h.

Del 14 al 17: Festa Major 
a les Gunyoles.  

Dia 14: Cinema a la fresca 
a les Gunyoles. 
Projecció de la pel·lícula Allà on viuen els 
monstres. A les 22.30 h, a la plaça Major.

Dia 17: Infantil a les Gunyoles.   
A la plaça Major, a les 19 h, amb la 
companyia Corrandes d’animació i 
l’espectacle Visca la festa!

Dia 17: Deixalleria mòbil.   
Davant de la parada de l’autobús de la 
Secuita. 

Dia 19: Anem a caminar.   
Sortida de la plaça Major, a les Gunyoles, 
a les 19 h. 

Dia �6: Anem a caminar.   
Sortida de la plaça del Dr. Gaspà, 
a Vistabella, a les 19 h.

AGOST 
Dia �: Recollida d’andròmines.   
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament per 
dir on es deixaran les andròmines.

Dia �: Anem a caminar.   
Sortida de la piscina dels Pallaresos, 
als Pallaresos, a les 19 h.

Del 4 al 7: Festa Major 
a l’Argilaga.   
Dia 4: Cinema a la fresca 
a l’Argilaga.   
Projecció de la pel·lícula El discurs del rei. 
A les 22.30 h, a la plaça de l’Església.

Dia 4: Taller ciència.  
Adreçat als infants i joves del municipi, a 
càrrec del grup Ciència Divertida, a les 
piscines municipals de la Secuita, a les 19 h.

Dia 9: Anem a caminar.  
Sortida del Casal de Vilabella, a Vilabella, 
a les 19 h.

De l’11 al 1�: Festa Major 
a la Secuita. 

Dia 11: Cinema a la fresca 
a la Secuita.  
Projecció de la pel·lícula Avatar. 
A les 22.30 h, al parc Miret.

Dia 1�: Infantil i festa de 
l’escuma a la Secuita. 
Al parc Miret, a les 12, amb la companyia 
Set de So.

Dia 17: Anem a caminar. 
Sortida del Casal de Puigdelfí, a Puigdelfí, 
a les 19 h.

Del 19 al �4: Festa Major 
a Vistabella. 

Agenda

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 metgessa

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30-13.30 8.30-11 18.30-20.30 8.30-12 8.30-12

Vistabella 12.30-13.30

L’Argilaga 11.30-13.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

Horari infermeria

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30-10.30 8.30-13.30 11-13 11-13 9.30-12.30

Vistabella 8.30-10.15

L’Argilaga 8.30-10.15

Les Gunyoles 12.30-13.30

Horaris de consulta mèdica, infermeria 
i pediatria

Telèfons d’interès
Ajuntament     977 61 14 54

Escola 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 la Secuita     977 61 12 07

Cooperativa Agrícola de l’Argilaga   977 61 13 62

Horari infermeria (extraccions)

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30-9.30

Horari pediatria

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 11.30-12.30

agenda informació municipal

Horaris d’autobusos

De dilluns a divendres feiners (mesos de juliol i agost)

L’Argilaga 07:25 07:50 09:30 10:20 12:35  
  15:05 15:50 18:10 19:40 --

La Secuita 07:30 07:55 09:35 10:25 12:40  
  15:10 15:55 18:05 19:45 --

Tarragona 08:00 08:25 10:15 11:00 13:10  
  15:45 16:35 18:45 20:10 --

Tarragona  08:15 09:15 12:00 13:15 14:15  
  15:45 18:15 18:50 20:15 21:30

La Secuita 08:55 09:50 12:40 13:50 14:50  
  16:20 18:50 19:25 20:55 22:15

L’Argilaga  08:50 09:55 12:35 13:55 14:55  
  16:25 18:55 19:30 20:50 22:10

Dissabtes feiners (tot l’any)

Diumenges i festius (tot l’any)

Dilluns
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Els horaris d’autobusos corresponen als mesos d’estiu (juliol i agost) en dies 
feiners. A partir del mes de setembre, els horaris tornaran a ser els que podíeu 
trobar a l’anterior entrega de Quatre. L’horari dels dissabtes i els dies festius no 
es modifica i segueix com està establert.

L’Argilaga 07:50 10:20 12:35 16:30 19.50
La Secuita 07:55 10:25 12:40 16:35 19:55
Tarragona  08:30 11:05 13:10 17:15 20:35

Tarragona  09:15 12:00 13:15 19:15 21:30
La Secuita 09:50 12:40 13:50 19:55 22:10
L’Argilaga  09:55 12:35 13:55 19.50 22:05

L’Argilaga 09:55 12:35 16:30 19:50
La Secuita 10:00 12:40 16:35 19:55
Tarragona  10:40 13:20 17:15 20.35

Tarragona  09:15 12:00 19:15 21:30
La Secuita 09:50 12:40 19:55 22:10
L’Argilaga  09:55 12:35 19.50 22:05

L’Argilaga 09:30 
La Secuita 09:34
Reus   10:12
 
Reus   18:30
La Secuita 19:08
L’Argilaga  19:12

Les Gunyoles 8.19 9.54 10.54 12.26 15.56  
  17.26 20.26   

Tarragona  8.40 10.15 11.15 12.50 16.20  
  17.50 20.50 

Tarragona 10.05 12.05 15.05 18.05 

Les Gunyoles  10.25 12.25 15.22 18.25 

De dilluns a divendres, feiners 

De dilluns a divendres, feiners

La Secuita   10.23   14.25
Reus        11.27   15.27

Reus             9.30     13.30
La Secuita    10.23   14.25

Dia �1: Deixalleria mòbil. 
Davant de la parada de l’autobús de la 
Secuita.

Dia �1: Infantil a Vistabella.   
A la plaça del Poble, a les 19 h, amb 
Fèlix Brunet il·lusionista i l’espectacle 
Abracamàgic.

Dia ��: Cinema a la fresca 
a Vistabella.   
Projecció de la pel·lícula Toy Story 3. 
A les 22 h, a la plaça del Poble.

Dia ��: Anem a caminar 
(sortida nocturna).   
Sortida de la plaça de l’Església, 
a l’Argilaga, a les 19 h. Berenar a 
Vilabella i tornada nocturna.

Dia �8: Duatló DO 
a l’Argilaga.   
Organitzada pel Club Ciclista 
Secuitenc i Copa DO Mountain. 
Més informació 
a www.copadomountain.com.

Dia �0: Anem a caminar.   
Sortida del pàrquing de les piscines, 
a la Secuita, a les 19 h. De retorn, 
refrescant bany a les piscines.

SETEMBRE 
Dia 4: La Correcuita.   
Organitzada pel Club Ciclista 
Secuitenc i Copa DO Mountain. 
Més informació a 
www.copadomountain.com.

Dia 6: Recollida 
d’andròmines.   
Cal trucar amb antelació a 
l’Ajuntament per dir on es deixaran 
les andròmines.

Dia 18: Deixalleria mòbil.   
Davant de la parada de l’autobús 
de la Secuita.

Anem a caminar a l’estiu
Com cada estiu, coincidint amb l’arribada del bon temps, s’inicien de nou les caminades. Com en 
els darrers anys, cada dimarts es durà a terme una caminada, amb sortida prevista a les set de 
la tarda de les places dels pobles del municipi. Enguany s’incorporen de nou les sortides fora del 
terme municipal, concretament als Pallaresos, Vilabella i Puigdelfí. 
A continuació es datellen les rutes previstes:
· 5 de juliol: la Secuita, a la plaça de la Font. De la Secuita als Clots de la Barquera i al Pontarró.
· 12 de juliol: l’Argilaga, a la plaça de l’Església. Anem a tocar l’aigua del pantà del Gaià.
· 19 de juliol: les Gunyoles, a la plaça Major. De les Gunyoles als Garidells i Vistabella.
· 26 de juliol: Vistabella, plaça del Dr. Gaspà. De Vistabella al mas de Mercader i el bosc 

del Ferre Ric.
· 2 d’agost: els Pallaresos, davant de la piscina municipal. Dels Pallaresos al Comellà, el xalet de 

Carcolé i el Castellot.
· 9 d’agost: Vilabella, davant del casal. De Vilabella al molí del Mig, la Pollarosa i la torre del Moro.
· 17 d’agost (atenció: dimecres!): Puigdelfí, davant del Casal. De Puigdelfí pel camí dels 

Garidells fins al riu Francolí.
· 23 d’agost: l’Argilaga, a la plaça de l’Església (caminada nocturna). Anem fins a Vilabella i allí 

berenarem. Tornada nocturna.
· 30 d’agost: la Secuita, al pàrquing de les piscines. Caminada fins a l’estació del Camp de 

Tarragona; de tornada, remullada a la piscina de la Secuita.



segueix
    informat
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bé!
Aquest estiu 
passa-t’ho
Aquest estiu 
passa-t’ho

 

bé!

Aquest estiu juga, fes nous amics 

i passa-t’ho bé a les nostres 

   piscines municipals! 


