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L’estiu és una època de gaudi i diversió. No només els dies 
són més llargs, sinó que podem aprofitar les nits a la fresca 
només durant aquesta estació. La platja, les vacances o les 
festes majors són els principals atractius del període estival. 
Però també és l’època en la qual els costums es relaxen i 
els horaris es fan més flexibles, sobretot per un segment de 
població que gaudeix d’un llarg període de descans.

Durant el mes d’agost se celebren les festes majors de les 
quatre viles. És motiu de goig festejar i compartir tots ple-
gats aquests dies de viva alegria. Però no deixem enrere 
que, mentre uns s’ho passen d’allò més bé, altres necessi-
ten descansar. 

És important recordar que a partir de les dotze de la nit és 
obligació respectar el descans dels veïns, tan dins com fora 
de l’habitatge. Dins del pis i a l’escala s’han d’evitar sorolls, 
música alta, cops o qualsevol altra conducta que pugui mo-
lestar els veïns; molt especialment entre les nou de la nit i 
les nou del matí, considerades dins de la comunitat com a 
hores de descans. 

En la mateixa direcció voldria expressar la necessitat de ser 
cívics. Com ja he apuntat, cívics amb el respecte del des-
cans dels veïns, però també cal ser ciutadans que vetllin 
pels interessos dels nuclis que conformen aquest Ajunta-
ment. Recollint, per exemple, els excrements dels nostres 
animals de companyia, sobretot amb les altes temperatures 
a les que arribem a l’estiu, ja que les olors són més percep-
tibles; o evitant la degradació del mobiliari urbà.

És feina de tots conservar les nostres viles, però he d’incidir 
en la necessitat d’una bona educació cívica tant per part dels 
pares cap als seus fills com dels centres educatius cap als 
alumnes. Ensenyem-los no només a tenir cura dels elements 
públics, sinó també a fer-los entendre el perquè és important 
que els respectin.

Amb tot això, us desitjo un bon estiu i us convido a ser part 
de les festes majors, tant de l’Argilaga com La Secuita, Vis-
tabella i les Gunyoles. Vivim feliçment aquests dies, sempre 
respectant els demés i amb el civisme per davant.
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Les noves piscines 
                     municipals
Les piscines municipals es faran realitat en pocs 
mesos. En breu s’iniciaran les obres de construcció 
d’aquest equipament tan desitjat per tothom des-
prés d’un llarg procés que semblava no tenir fi.

La nova instal·lació s’aixecarà a l’illa formada pels 
carrers Progrés, Josep Gassió, Montsià i Confraria 
del Roser, en un punt central que fa de ròtula entre 
la zona de les Creus, l’Eixample i el nucli antic de 
la Secuita. Una zona pensada per concentrar-hi 
els principals equipaments del municipi i, en par-
ticular, del mateix poble de la Secuita.

La construcció de les piscines i l’edifici de vestidors 
constitueixen una primera fase d’un projecte més 
ambiciós que l’Ajuntament de la Secuita ha planifi-
cat per a aquest sector. Per aquesta raó, la zona de 
piscines s’ha reservat a l’espai que toca al carrer 
Montsià, al fons de la parcel·la, col·locant l’edifici de 
vestidors en una posició transversal, més centrada. 
D’aquesta manera, possibilita la reserva d’un espai 
destinat a la construcció d’una pista poliesportiva 
en la qual aquest edifici donaria servei. De fet, ja 
s’ha dimensionat amb aquest fi, avançant així, una 
inversió per al futur. Després d’aquesta fase enca-
ra es reserva la part frontal de la finca, davant del 
carrer Progrés, per construir-hi un centre cívic o un 
equipament similar, ben relacionat amb els espais 
esportius i d’oci citats abans.

El projecte, redactat pels Serveis Tècnics Munici-
pals, ha hagut d’incorporar múltiples correccions 
imposades pel Consell Català de l’Esport, entitat 
que subvenciona l’obra en una petita part (195.000 
€). Després de llargues discussions, el projecte fou 
aprovat en la seva versió definitiva i s’inicià el pro-
cés de licitació. 

Esquema de les piscines

Els números del projecte

Pressupost de licitació:   1.113.113,00 €
Termini d’execució:    6 mesos
Dimensions piscines:   �5 x 1�,5 m (vas gran)   10 x 5 m (vas petit)
M2 zona enjardinada:    744,78 m�

M2 zona pavimentada:    484,90 m�

M2 edifici vestidors:    307,13 m�

M lineals de tanques:    �16,53 m

La instal·lació, amb accés des del carrer Josep Gas-
sió, constarà de dues piscines: un vas de 25 m i un 
de petit per als més menuts. Aquestes dimensions 
permetran que s’hi puguin desenvolupar tot tipus 
d’activitats, tant d’oci com esportives i de compe-
tició. L’edificació, de planta rectangular, allargada, 
consta de dos grans vestidors, dimensionats tant 
per a les piscines com per a l’ús de la futura pista 
poliesportiva; un vestidor per als àrbitres, un espai 

de control d’accés i despatx, tres magatzems, una 
farmaciola, uns lavabos i zona de bar amb una 
gran terrassa orientada al sud. Tot l’equipament 
està adaptat per a persones amb alguna minusvali-
desa i, fins i tot, la disposició dels espais permetria 
la possibilitat de cobrir la instal·lació en un futur. 
Esperem poder gaudir d’aquest equipament tots 
plegats al més aviat possible.
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Han començat les obres de substitució de la xarxa 
d’aigua i pavimentació del nucli antic de la Secuita 
(primera fase), a càrrec del Grup Mas Constructors 
SL. L’actuació, la qual inclourà l’ampliació de la 
plaça de l’Església, suposarà una millora substancial 
quant als serveis i estètica del conjunt del nucli antic. 
La imatge serà semblant a la del carrer Clos, les 
obres del qual han finalitzat darrerament. Aquesta 
actuació inclou la contractació de tres persones, 
actualment en atur, del municipi. 

Inici de les 
obres de reforma 
            del nucli antic de la Secuita                             

“La majoria de gent no paga i no passa res”. Aquesta 
frase, que segurament heu sentit moltes vegades, 
ja sigui dita per una persona mal informada o mal 
intencionada, forma part de les llegendes urbanes 
sense cap tipus de credibilitat. Els veïns i les veïnes 
del municipi són bons pagadors respecte a les 
seves obligacions. Les dades publicades per BASE 
- Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona 
ho demostren.

Al municipi 
       som bons pagadors

ANY DE COBRAMENT �005   �006 �007 �008

Impost sobre activitats 
econòmiques          

IBI Urbana

IBI Rústica

Taxa de clavegueram

Taxa de recollida d’escombraries

Impost sobre vehicles

Subministrament d’aigua

Taxa de conservació del cementiri

79,87 %
 

97,33 %

97,05 %

99,15 %

99,32 %

98,57 %

98,06 %

100,0 %

90,63 %
 

97,85 %

97,09 %

98,89 %

98,82 %

96,82 %

99,02 %

100,0 %

99,23 %
 

96,40 %

92,07 %

98,17 %

98,38 %

95,08 %

95,70 %

99,57 %

98,90 %
 

92,30 %

90,25 %

95,17 %

96,94 %

90,83 %

93,76 %

96,52 %

BASE - Gestió d’Ingressos de la Diputació de 
Tarragona és l’encarregat del cobrament dels 
rebuts, ja sigui en període voluntari o fora de 
termini. També s’encarrega de les reclamacions 
executives dels rebuts impagats.
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Clausura dels 
    cursos de català                             
El dilluns 15 i el dimarts 16 de juny es van dur 
a terme les clausures dels cursos de català de 
l’Argilaga i la Secuita, respectivament. Enguany 
ja és la segona edició d’aquests cursos, organi-
tzats des del Consell Comarcal del Tarragonès, 
que s’imparteixen a alumnes de diferents proce-
dències: marroquins, colombians, moldaus, ucraï-
nesos, espanyols i catalans, entre d’altres. En els 
actes de clausura hi va haver parlaments de la 
professora del curs, la Txell Sánchez, de l’alcalde 
i els regidors de l’Ajuntament i dels alumnes del 
curs, els quals van llegir alguns dels textos que ha-
vien escrit per a l’ocasió. Es van repartir els títols a 
tothom i després hi va haver un petit refrigeri. 

Concert de 
guitarres a Vistabella           
El passat 18 d’abril, l’església del Sagrat Cor de 
Vistabella va acollir un concert de la V Mostra de 
Joves Guitarristes de les Comarques de Tarrago-
na. L’any passat, coincidint amb l’aniversari de la 
consagració del temple, es va dur a terme un con-

cert de piano, i enguany el concert va ser de gui-
tarres. A l’acte es van poder escoltar obres clàs-
siques interpretades per alumnes d’entre 11 i 15 
anys del Conservatori de Música de Tarragona. 

Caixa Tarragona cada any presenta el Programa 
Tu Ajudes, una iniciativa que dóna suport a 
diversos projectes i en la qual els clients decideixen 
les entitats que han de rebre aquest suport. 
L’Associació Cultural i Recreativa de la Secuita 
es va acollir a aquest programa amb un projecte 
per poder reformar els gegants i les manotes de 
la Secuita. Gràcies al vot solidari de molts dels 
nostres veïns, se’ns ha atorgat 1.800 euros per 
poder dur a terme una part del projecte. Gràcies 
pel vostre gest solidari!

Punts 
Tu Ajudes

Teniu a les mans el número 1 de la revista Quatre, 
la nova eina de comunicació de l’Ajuntament de la 
Secuita amb tots els veïns. El dia 2 de maig se’n 
va fer la presentació oficial al casal de la Secuita, 
juntament amb la nova imatge corporativa i el 
disseny de la nova pàgina web. A l’acte hi van 
ser convidades totes les entitats del municipi, 
a més dels veïns i les veïnes que ens van voler 
acompanyar. 

Presentació de 
la revista
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Punt d’Informació 
                          Juvenil
El Punt Jove està situat al casal de la Secuita i treballa per als interessos 
dels joves del municipi: estudis, habitatge, salut, lleure, estades… El 
treball que es realitza des del Punt Jove i la regidoria de Joventut es fa a 
partir de les propostes recollides pels mateixos joves que van assistir a les 
reunions realitzades, les quals ens arriben a través de correu electrònic 
o telèfon. Fins ara el servei d’atenció als joves entre 12 i 35 anys s’ha 
estat fent els dilluns de 16.30 a 19.30 h a la sala del Punt Jove.
A partir del mes de juny i fins a l’octubre, les consultes s’atendran per 
correu electrònic a: mancomunatjove@gmail.com o al telèfon 977 244 
500 (de 9.00 a 14.00 h), excepte els dijous, que l’atenció serà de 9.00 
a 11.00 h.

Una de les activitats amb més èxit és Feslanit: sortides nocturnes sense 
riscos en els desplaçaments. Es programen autobusos nocturns que 
passen per la Secuita i altres municipis propers per anar a les festes i 
concerts més populars de la comarca.

Les properes sortides són:

�7 de juny: Nit de Les Bruixes a Altafulla

�8 de juny: Revetlla de Sant Pere a Reus

�5 de juliol: Nit de Festa Major i cursa de rucs de Bràfim

10 de setembre: Sortida a Tàrrega 

(us hi portem i us recollim el dissabte)

�� de setembre: Festa Major de Santa Tecla.

Caminada 
de primavera         
Més de vint veïns, el passat diumenge 10 de maig, vam fer una sortida 
a la serra de Llaberia. Es va anar cap a Colldejou i allí es va començar 
a caminar: tot va ser anar pujant per un camí amb una vegetació carac-
terística del lloc (pi blanc, alzines, algun roure…) Es va fer una aturada 
tècnica a la font del Noguer per esmorzar i descansar. En arribar al punt 
mes alt ja es veia el poble de Llaberia; semblava molt lluny, es veia petit. 
Un cop arribats, va tocar descansar un cop més i aprofitar per fer la fo-
tografia de família. Una boira espessa ens va anar acompanyant, cosa 
que feia que els paisatge fos encara més especial. A partir d’aquest 
moment tot va ser baixada, cosa que ens va permetre, si més no, poder 
assaborir més el paisatge. 
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Contacontes 
 a la Secuita           

El dia 25 d’abril, al casal de la Secuita, hi va haver una sessió de conta-
contes i un taller de confecció de roses. El grup Auriga ens va explicar la 
llegenda de sant Jordi, però no una llegenda qualsevol, sinó la vertadera 
llegenda de sant Jordi explicada pel drac! Un gran nombre de nens i ne-
nes van poder gaudir del conte i després crear la seva pròpia rosa. 

Xerrades       
Aprofitant l’exposició que se’ns va cedir, es van organitzar un parell de 
conferències al voltant de la figura de la dona. El dia 16 de maig ens va 
acompanyar Montserrat Palau, professora de Literatura de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, la qual ens va fer un passeig per les obres de les 
diverses autores de l’exposició. L’acte va ser presentat per Isabel Salas, 
representant a Tarragona de l’Institut Català de les Dones. I el dia 23 
de maig, Montserrat Duch ens va pronunciar la conferència “Guanyar la 
guerra, fer la revolució: les catalanes sota la Guerra Civil (1936-1939)”, 
en la qual vam poder aprendre què feien les dones en temps de guerra. 
Aquesta darrera conferència estava organitzada pel Consell Comarcal 
del Tarragonès i l’acte el va presentar Eudald Roca, alcalde de la Secui-
ta i president del Consell Comarcal del Tarragonès. 

Durant l’execució de les obres de reurbanització del carrer Major de 
Vistabella, s’han descobert les restes d’un antic refugi antiaeri de la 
Guerra Civil. La galeria, situada a l’alçada del número 15, té uns 40 m 
de longitud i passa per sota de diversos habitatges. Té el seu origen 
en una antiga fàbrica de licors que conduïa les aigües brutes fora del 
nucli. Tanmateix, bona part d’aquesta conducció està enfonsada i és 
impracticable. Els veïns del poble aprofitaren la seva existència per 
condicionar-lo com a refugi durant el conflicte bèl·lic. La galeria ha 
estat examinada i documentada per part de l’Ajuntament i un equip 
d’arqueòlegs de la Universitat Rovira i Virgili. 

Descobert un antic 
refugi de la Guerra 
Civil a Vistabella 

Del 15 al 24 de maig, la sala polivalent del casal de la Secuita va acollir 
l’exposició “Una literatura pròpia”, cedida per l’Institut Català de les Do-
nes. Aquesta exposició fa un recorregut per les aportacions que les dones 
han fet a la literatura catalana, des dels inicis, amb escriptores com Isabel 
de Villena, fins als nostres dies, amb dones de la categoria de Montserrat 
Roig, passant per autores tan destacades com Mercè Rodoreda. 

Exposició 
“Una literatura pròpia”           
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La recollida selectiva al municipi i les illes soterrades

Dades curioses

Reciclar =

Si es recicla el vidre s’estalvia un 44% d’energia i per cada tona s’estalvien 

1,� tones de matèries primeres.

Recuperar dues tones de plàstic equival a estalviar una tona de petroli.

Quan es recicla una tona de paper se salven disset arbres. 

Estalviar

Una mica 
d’història: l’aposta 
pels contenidors 
soterrats
A mitjan legislatura passada, des del Consell Co-
marcal es va apostar per impulsar la recollida se-
lectiva. En un principi, el que havia de ser el finan-
çament d’una illa soterrada per municipi va acabar 
essent el soterrament de totes les illes dels pobles 
del Tarragonès.

El Consell Comarcal va posar l’illa a cada municipi 
i la resta va anar a càrrec dels ajuntaments. L’em-
presa que va guanyar l’adjudicació de l’obra va ser 
la financera de la resta de la inversió, la qual es va 
tornant durant deu anys.

Tot això, que representava una despesa molt im-
portant, podia ser assumible si l’increment de la 
recollida selectiva fos capaç de reduir les tones de 
residus sòlids urbans (RSU). Per tant, com més 
reciclem, més assumible serà el cost dels conteni-
dors soterrats.
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Al municipi de la Secuita, a més a més d’aquest estalvi ecològic 
i mediambiental, tenim una recompensa econòmica molt 
important, ja que cada tona que estalviem de RSU són 85 € que 
ens estalviem de pagar per al tractament dels residus.

En aquestes gràfiques podem veure l’evolució dels últims quatre 
anys i la repercussió tan positiva que va tenir la implantació dels 
contenidors, doblant la quantitat de selectiva, però veurem també 
que ens falta molta feina per fer per arribar a les xifres ideals.

Any Hab. RSU Vidre Envasos Paper Paper com. Poda Orgànica Total
Pes % Pes % Pes % Pes % Pes % Pes % Pes % Pes

2005 1.240 878.431 93,29% 27.189 2,89% 11.286 1,20% 24.718 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 941.6�4

2006 1.269 718.250 84,80% 34.110 4,03% 23.630 2,79% 33.120 3,91% 0 0,00% 37.860 0,00% 0 4,47% 846.970

2007 1.363 693.330 71,18% 53.500 5,49% 44.880 4,61% 64.060 6,58% 2.890 0,30% 118.255 12,14% 0 0,00% 976.915

2008 1.466 786.550 72,04% 63.400 5,81% 51.320 4,70% 61.289 5,61% 6.150 0,56% 129.325 11,84% 0 0,00% 1.098.034

Els resultats:
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RSU Vidre pes Envasos Paper Paper com. Poda Orgànica Total

Pes en quilograms

REAL �008 IDEAL
Pes % Pes %

Altres 786.550 72,04% 83.451 7,60%

Vidre 63.400 5,81% 76.862 7,00%

Envasos 51.320 4,70% 131.764 12,00%

Paper 67.439 5,61% 234.979 21,40%

Organica 129.325 11,84% 505.096 46,00%

Metalls 0 0,00% 47.215 4,30%

Totals 1.098.034 100,00% 1.079.367 98,30%

Comparativa Secuita residus REAL 2008 / IDEAL
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 Entrevista a

Sempre ha viscut a la Secuita?
Sí. D’hòmens, el meu cunyat i jo som els més vells 
del poble. Mentre pugui anar després de dinar cap 
a fer la partideta, ja estic salvat. I els dimecres, a 
Valls. I com que no sé resar… Mai he fet cap mal 
fet a ningú, mai he robat res i si m’han demanat un 
favor, he estat més content de fer-lo que no pas de 
no fer-lo. Tinc la consciència ben tranquil•la.

Ha canviat molt la fesomia dels carrers del 
poble?
I tant! Per exemple, al carrer Catalunya, que és on 
visc, no hi havia res, i ara hi ha dos blocs de pisos. 
Conec algú, encara que molts passen i no saluden, 
no diuen res. Amb els veïns hi has d’estar bé. 

Què feia la gent al poble, abans?
Treballàvem la terra, érem tots pagesos. A mi, als 
catorze anys ja m’hi van amorrar. Tots cap a la 
terra! Llavors, catorze anys era una edat normal. 
I nosaltres en teníem molta, de terra. Ara ja no les 
porto. I fins que vaig poder, vaig tenir un hort als 
Masos, amb aigua per regar i fer plantes. Ara ja 
no puc caminar i no me’n cuido. Sempre he estat 
pagès. El pare va morir jove i jo em vaig haver 
de cuidar aviat de la terra. Anava a llaurar amb la 
mula. A l’estiu feia catorze o quinze hores, de sol a 
sol. I sulfatava amb la màquina a l’esquena, de 15 
en 15 litres. Ha canviat molt ara tot això! Jo mai he 
portat tractor: sempre em va fer por.

I de l’època de la guerra, què me’n pot 
explicar?
Jo vaig estar en un camp de concentració, a 
Càceres. Ens van fer presoners a la Selva del 
Camp i ens van portar cap a l’església d’Alcover. 

Hem quedat amb en Pau Robert a l’Ajuntament per parlar una 
estona d’ell, de les seves vivències, de la guerra, de la Secuita, 
dels canvis… Ens diu que per Tots Sants farà 88 anys i que cada 
dimecres s’aixeca a un quart de vuit del matí per anar a mercat 
a Valls.

Pau Robert
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En dos dies només ens van donar menjar una sola 
vegada. El tercer dia ens van aixecar, i com que 
dormíem vestits i a terra, poc ens va costar, i cap a 
Prades, però no per la carretera, sinó per dins del 
bosc. Esbarzers, argelagues… Llavors, l’endemà, 
de Prades cap a Vimbodí. Dos dies amagats. El 
tercer dia, de Vimbodí a les Borges Blanques, a 
agafar el tren, perquè més avall no hi podíem bai-
xar perquè hi havia els ponts a terra dels bombar-
dejos de la guerra. I vam fer cap a una estació a 
prop de Saragossa. I allí vam passar la nit dormint 
a terra, no cal ni dir-ho! L’endemà, sis xuscos i sis 
llaunes de sardines i cap a l’estació. Ens van po-
sar dalt del tren, tancats i precintats, sis dies, drets 
allí dins. I sort que dúiem ganivetets, que si no ens 
hauríem hagut de menjar les necessitats. I quan 
vam arribar a Càceres, gana i garrotada. Hi vaig 
ser dos mesos. 

I després?
Mira, jo tenia un cosí germà del pare que era l’encar-
regat d’un taller que arreglava cotxes i camions de 
l’exèrcit. A casa van fer papers i constava que m’ha-
via fet voluntari per anar a la guerra. Un tal Bessa em 
va fer un aval i va escriure a l’arquebisbe de Toledo. 
I llavors em van posar d’escrivent d’un tinent, i cada 
dia anava a les cinc a declarar. I saps què va posar 
a l’aval? “Se hizo voluntario a la retaguardia para no 
ir al frente a matar a los hermanos.” I l’endemà al 
carrer, tu! I llavors cap aquí, cap a casa. Llibertat.

Entre anar i venir, gairebé tres mesos, de 
presoner.
Sí, sí. Ho vam passar ben malament. Tant de bo 
no ho vegi ningú més una cosa així, perquè les 
guerres civils són dolentes. Es maten els germans 
amb germans.

La guerra, a la Secuita, es va notar gaire?
No, d’aquí en van morir dos o tres al front. Però de 
matar gent d’un costat i de l’altre, no en van matar.

Sap que s’ha trobat a Vistabella un túnel, una 
mena de refugi de la guerra, molt a prop de 
l’església?
Nosaltres ens vam fer un refugi allà a la vinya que 
teníem, amb els veïns de la terra que teníem, vam 
fer com un túnel de terra per posar-nos-hi a dins. I 
sentíem petar bombes, però no ens en va tocar cap, 
a nosaltres.

Les bombes, les devien tirar als afores del 
poble, no?
Aquí davant de casa en va petar una. Ens va fer 
posar la pell de gallina! Aquí no va passar res, 

“Tant de bo no ho 
vegi ningú més una 
cosa així, perquè 
les guerres civils 
són dolentes. Es 
maten els germans 
amb germans”

però a Solivella, primer van matar els d’un costat 
i després els de l’altre. Allò va fer esgarrifar molt. 
En canvi, aquí, ni d’un costat ni de l’altre, això sí, 
van portar gent a la presó, però no va passar res. 
Jo mai he anat davant de res, l’únic, quan vam fer 
el sindicat del vi. Vaig ser de la primera junta, dels 
que vaig cridar la gent per fer-lo.

I des de llavors, el sindicat ha funcionat i no ha 
parat gens?
I tant! Els començaments van ser difícils, perquè 
no tothom s’hi va voler apuntar, però quan van 
veure el funcionament, que tots abocàvem allí 
i que s’acabava la feina, llavors s’hi van apuntar 
tots i anar al sindicat, va ser tota una revolució… 
Abans cada u es feia el vi a casa, però hi havia 
una feinada. Havies de tenir bótes de fusta, 
després quan l’havies de vendre, anar a veure 
aquell corredor i aquell altre, que si  aquell paga 
més… I feina per cobrar! Al sindicat, deies quina 
part de vi volies vendre, i llavors a la subhasta; es 
venia al corredor que pagava més, i no t’havies de 
preocupar. Tot eren avantatges.

Sempre ha estat ubicat al mateix lloc, el 
sindicat?
Sí, sí. Llavors era als afores del poble, però on 
ara hi ha el parc Miret hi havia cases.  Jo havia 
vist viure a totes les cases. Bartomeu va viure al 
Serrallo, que és com es deien les cases del parc 
Miret. La gent va anar marxant d’allí perquè era 
vell, i llavors tot va anar a terra. I van anar pujant 
cap al poble. Ja parlo de molts anys.

Què més ha passat pel poble, alguna cosa 
important?
S’han anat buidant les cases. Això sí que és 
important! Lligant amb el que he dit d’anar a fer 
la partideta, abans hi havia dos cafès. L’un on 
és ara ca l’Úrsula, i l’altre on hi ha ara el casal. 
Aquest segon era una societat. Hi havia una junta, 
president i socis. I el conserge depenia de la junta. 
Però llavors va vindre la guerra i se’n va anar tot 
a rodar. El cafè era dalt i la sala de ball a baix. 
Tot està canviat, ara. Jo m’hi vaig fer gran allí, hi 
anàvem sempre; i cada dia després de sopar, cap al 
cafè, tota la colla. Encara que l’endemà t’haguessin 
d’aixecar aviat a treballar, al vespre, cap al cafè. 
El cafè de ca l’Úrsula era dels rics, i nosaltres 
érem dels pobres. Al cafè de dalt hi anaven els 
propietaris, i nosaltres, com que érem treballadors, 
anàvem al de baix, a l’actual casal.

Hi havia equip de futbol a la Secuita?
Sí que n’hi va haver. Hi havia el camp en aquell 
bosc anant cap a Perafort. Teníem un bon equipet 
i els dies de partit hi anava força gent. Encara hi ha 
els retrats penjats al cafè.

I les festes majors?
Llavors, les festes majors sí que eren festes majors. 
Orquestra, ballar… A dalt, al cafè, feien concert; 
el ball, a baix a la sala. També es feia cine. A la 
quaresma, com que no es podia ballar, es feia cine. 
Llavors estava prohibit ballar a la quaresma. No et 
podies traspassar.
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Plens Municipals
Sessió plenària ordinària núm. 13 celebrada el 16-3-2009
Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local

S’acorda delegar en la Junta de Govern Local l’adjudicació definitiva de les contractacions, sempre que la persona 
o empresa que hagi de resultar adjudicatària definitiva de la contractació sigui la mateixa a la qual es va adjudicar 
provisionalment, per no haver-se produït cap modificació en les circumstàncies de l’adjudicació.

Nomenament secretari del Jutjat de Pau
Nomenament de secretari del Jutjat de Pau en el funcionari d’habilitació nacional i secretari - interventor de 
l’Ajuntament, per motiu de la jubilació parcial anticipada de la Sra. Raimunda Solé Martí.

Pressupost �009 i annexos
S’aproven el pressupost de l’Ajuntament per al 2009 i els documents annexos.

Convenis de col·laboració i urbanístics
Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament i les diverses entitats del municipi.
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet per al Centre de dia.
Conveni SUE 1.1, SUE 1.2 amb Capasatus SL.
Conveni SAU R1 Mas Martí amb Ter Montaña SA.

Aprovació definitiva dels projectes de reparcel·lació
S’aproven definitivament els projectes de reparcel·lació dels polígons d’actuació UA 1.2 i UA 2.3 i la reparcel·lació del 
pla de millora urbana SUE 1.2.

Obra de reurbanització del carrer Delfí Guinovart, 1a i �a fase de les Gunyoles
S’accepta la renúncia presentada per l’empresa Pla de Montseny, es rescindeix el contracte d’obres i s’acorda finalitzar 
l’obra pendent per administració.

Obra de substitució de la xarxa d’aigua al nucli antic de la Secuita (Fons d’Inversió Local)
S’adjudica provisionalment la realització de les obres a l’empresa Grup Mas SL per import de 241.235 euros més 
millores.

Obra de reurbanitzacio del carrer Nou i la plaça del Dr. Josep Gaspà Blanch, de Vistabella. (PUOIS)
S’adjudica definitivament les obres a l’empresa Regimovi per import de 127.600 euros.  

Obra de l’asfaltat de l’antic pla parcial de les Creus. (PUOIS)
S’adjudiquen definitivament les obres a l’empresa Firtec, per import de 149.500 euros.

Moció Festes de Foc
S’aprova la moció en defensa de les festes de foc i es dóna ple suport a totes les accions del govern de la Generalitat 
en les negociacions que porti a terme amb el Govern espanyol com a òrgan competent, per tal d’establir el caràcter 
singular dels elements festius de cultura popular i tradicionals catalans, mitjançant una regulació específica en l’ús dels 
materials pirotècnics, que garanteixi el correcte  desenvolupament dels diferents representacions festives dels grups de 
foc i de les corresponents colles infantils a l’hora de transposar la citada directiva europea 2007/23/CE de 23 de maig.  

Sessió plenària ordinària núm. 14 celebrada el 16-5-2009
Comptes generals �008

S’aproven els comptes generals de l’any 2008.

Resolució de les al·legacions del Plec de clàusules administratives particulars de l’obra de la piscina municipal
Es resolen les al·legacions presentades al Plec de clàusules de la licitació de les piscines.
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El pressupost municipal és l’eina bàsica de la pre-
visió econòmica anual de l’Ajuntament per poder 
desenvolupar totes les accions i poder afrontar les 
despeses previstes durant l’any. Concretament, són 
les despeses que, com a màxim, es poden realitzar 
durant l’exercici i els ingressos que es preveuen li-
quidar, sigui quin sigui el període del qual deriven. 
El pressupost s’aprova sense dèficit inicial, és a dir, 
els ingressos són igual a les despeses, i l’exercici 
pressupostari coincideix amb l’any natural. 

Els ingressos són una previsió i es divideixen en 
nou grups o capítols: els capítols 1 i 2 són els im-
postos directes i indirectes, que graven bàsicament 
les propietats i activitats (IBI, vehicles i obres), ge-
nerals i obligatoris; el capítol 3 són les taxes i els 
preus públics (bàsicament són els serveis: aigua, 
escombraries…) i s’han de cobrir els costos que 
generen amb els usuaris beneficiaris del servei; el 
capítol 5 són els ingressos patrimonials, és a dir, el 
rendiment del patrimoni municipal, bàsicament llo-
guer de la sala i interessos dels comptes corrents; 
els capítols 4 i 7 són les transferències corrents i 
de capital que es reben de les administracions pú-
bliques: les corrents són participacions dels tributs 
de l’Estat i la Generalitat i són per al finançament 
general, i les de capital estan afectades a una 
despesa generalment d’inversió d’obra pública; fi-
nalment, el capítol 9 són els passius financers o 
crèdits concertats en entitats bancàries per a la 
despesa d’inversió.

Les despeses tenen caràcter màxim i també es di-
videixen en nou grups o capítols: en el capítol 1 es 
compten les retribucions de personal; el capítol 2 
correspon a la compra de béns corrents i de ser-
vei; els capítols 3 i 9 són despeses d’interessos i 
amortització dels préstecs signats; el capítol 4 són 
les transferències corrents que fa l’Ajuntament; fi-
nalment, el capítol 6 són les despeses d’inversió, 
és a dir, les obres noves o de reposició clarament 
diferenciades al manteniment o funcionament ordi-
nari de l’Ajuntament.

Cal esmentar que no consta al pressupost l’import 
de 241.235 euros que l’Estat ha atorgat al fons 
d’inversió local i que s’ha materialitzat en l’obra de 
substitució de la xarxa d’aigua al nucli antic de la 
Secuita, la qual incrementarà el pressupost d’in-
gressos i despeses en el mateix import. Aquest és 
un cas especial: normalment l’aportació de l’Estat 
o de la Generalitat és parcial, i podeu observar que 
aquest pressupost és inferior al 50%, ja que l’im-
port de les obres és de 2.827.930 euros (capítol 6 
de despeses) i l’aportació externa és d’1.320.000 
d’euros (capítol 7 d’ingressos), fet que suposa una 

El pressupost municipal

aportació municipal d’1.507.930 d’euros, que inclou 
l’aportació dels veïns afectats mitjançant contribu-
cions especials (63.800 euros).

Finalitzat l’exercici, es fa la liquidació; si és negati-
va (més despeses que ingressos) el romanent és 
negatiu i l’any següent minva la capacitat inversora 
de l’exercici, això vol dir que no es podran executar 
totes les inversions previstes per eixugar el deu-
te. Si la liquidació és positiva (més ingressos que 
despeses) el romanent és positiu i l’any següent 
augmenta la capacitat inversora de l’Ajuntament, 
fa coixí a l’estabilitat i n’augmenta la capacitat in-
versora.

En aquest sentit, l’Ajuntament de la Secuita ha 
mantingut, durant els darrers deu anys, una con-
tenció de la despesa corrent que li ha permès una 
estabilitat pressupostària que afavorirà durant els 
anys 2009 i 2010 les inversions, pràcticament im-
possibles d’escometre fins ara i, per altra banda, 
reivindicades per molts veïns i veïnes del municipi.

El pressupost general, definitivament aprovat, es 
publica al Butlletí Oficial de la Província resumit per 
capítols i se n’envia una còpia a l’Administració de 
l’Estat i a la Generalitat. La còpia del pressupost i 
de les seves modificacions està a disposició del pú-
blic, a efectes informatius, des de la seva aprovació 
definitiva fins a la finalització de l’exercici.

Estat de despeses
Capítol Descripció 2009 Liquidat 2008

1 Retribucions de personal 312.000,00 254.034,97

� Despeses en béns corrents i serveis 614.800,00 629.306,33

3 Despeses financeres 27.215,00 4.531,86

4 Transferències corrents 77.000,00 75.618,95

6 Inversions reals 2.827.930,00 429.656,81

7 Transferències de capital 0,00 0,00 

8 Actius financers 0,00 0,00 

9 Passius financers 49.555,00 25.867,72

Total despeses 3.908.500,00 1.419.016,64

Estat d’ingressos
Capítol Descripció 2009 Liquidat  2008 

1  Impostos directes 596.000,00 519.904,54

�  Impostos indirectes 100.000,00 76.422,23

3  Taxes i altres ingressos 390.000,00 339.811,68

4  Transferències corrents 523.500,00 385.876,82

5  Ingressos patrimonials 7.000,00 4.831,81

6  Inversions reals 0,00 0,00

7  Transferències de capital 972.000,00 96.724,72

8  Actius financers 0,00 0,00

9  Passius financers 1.320.000,00 0,00

Total ingressos 3.908.500,00 1.4�3.571,80

Quadre comparatiu del pressupost liquidat de l’any �008 i el nou pressupost aprovat per a l’any �009.

Resultat de l’exercici 2008
Ingressos = 1.4�3.571,80
Despeses  = 1.419.016,64
Resultat pressupostari = 4.555,16 (positiu)

Despesa per habitant �008

1.419.016,64 dividit 

pel nombre d’habitants (1.363) = 

1.041,10 euros per habitant
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Agenda
Dia 3 de juliol
Cinema a la fresca: 
projecció de la pel·lícula Valiente 
Desperaux, a les 22.30 h, a la plaça de 
l’Església de la Secuita.

Dia 4 de juliol
Mostra popular a la Secuita,  
a la plaça de l’Església i voltants, a partir 
de les 17 h.

Dia 5 de juliol 
Espectacle infantil
a l’Argilaga, a la plaça de l’Església, a les 
19 h, amb la companyia Cop de Clown i 
l’espectacle Circ de paper.

Dia 7 de juliol 
Recollida d’andròmines.
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament 
per dir on es deixaran les andròmines.

Dia 7 de juliol 
Anem a caminar.
Itinerari: Vistabella – La Tallada 
– Pontarró – Mas de Sant Pau – Casalot 
– Vistabella.

Dia 9 de juliol 
Taller de ciència
adreçat als infants i joves del municipi, 
a càrrec del grup Ciència Divertida. A 
Vistabella, a la plaça de l’Església, a les 
19 h

Dia 11 de juliol 
Teatre a la Secuita,
a càrrec del grup de teatre Cicuta.

Dia 14 de juliol
Anem a caminar
Itinerari: Les Gunyoles – Els Garidells– 
Mas de Manent– Camí de l’Estació– Les 
Guixeres- Les Gunyoles.

Del 16 al 19 de juliol
Festa Major de les Gunyoles. 

Dia 16 de juliol 
Taller de ciència
A les Gunyoles, a la plaça Major, a les 19 
h, adreçat als infants i joves del municipi, 
a càrrec del grup Ciència Divertida.

agenda

Dia 17 de juliol 
Espectacle infantil a les 
Gunyoles,
a la plaça Major, a les 18 h, amb la 
companyia de Jaume Barri  i l’espectacle 
Animació per a la mainada… i més 
grandets.

Dia 19 de juliol 
Deixalleria mòbil.
Davant de la parada de l’autobús de la 
Secuita.

Dia �1 de juliol 
Anem a caminar.
Itinerari: L’Argilaga– Peralta– Renau– 
Coves de Dalmau– L’Argilaga.

Dia �3 de juliol 
Taller de ciència
A l’Argilaga, a la plaça de l’Església, 
a les 19 h, adreçat als infants i joves 
del municipi, a càrrec del grup Ciència 
Divertida.

Dia 1 d’agost 
Cinema a la fresca:
projecció de la pel·lícula Asterix et les 
Vikings, a les 22.30 h, a la plaça Major de 
les Gunyoles. 

Dia 4 d’agost 
Anem a caminar.
Itinerari: Piscina municipal dels Pallaresos 
– Era de Bofarull – Escaletes de la Seu 
– Els Plans – Urbanització Jardins Imperi 
– Era de Bofarull – Piscina municipal dels 
Pallaresos. 

Dia 4 d’agost 
Recollida d’andròmines.
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament 
per dir on es deixaran les andròmines.

Del 6 al 9 d’agost 
Festa Major de l’Argilaga.

Dia 6 d’agost  
Cinema a la fresca:
projecció de la pel·lícula Les cròniques 
d’Spiderwick, a les 22.30 h, a la plaça de 
l’Església de l’Argilaga. 

Dia 11 d’agost  
Anem a caminar.
Itinerari: Casal del Rourell – Granja dels 
Frares – Francolí – el Rourell. 

Del 13 al 16 d’agost 
Festa Major de la Secuita.

Dia 13 d’agost  
Cinema a la fresca:
projecció de la pel·lícula Vicky, Cristina, 
Barcelona, a les 22.30 h, al parc Miret de 
la Secuita.

Dia 16 d’agost 
Espectacle infantil
i festa de l’escuma a la Secuita, al parc 
Miret, a les 12 h, amb la companyia Set 
de So.

Dia 16 d’agost 
Deixalleria mòbil.
Davant de la parada de l’autobús de la 
Secuita.

Dia 18 d’agost 
Anem a caminar
Itinerari: La Secuita – Mas de la Gorra 
– Túnel del tren – Mas de Geramí – Mas 
de Tocaboires – La Secuita.

Del �0 al �4 d’agost 
Festa Major de Vistabella.

Dia �3 d’agost  
Espectacle infantil
a Vistabella, a la plaça del Poble, a 
les 18 h, amb la companyia Circ Hula i 
l’espectacle Mans enlaire!

Dia �4 d’agost  
Cinema a la fresca:
projecció de la pel·lícula Indiana Jones i el 
regne de la calavera de cristall, a les 22 h, 
a la plaça del Poble de Vistabella.

Dia �5 d’agost 
Anem a caminar.
Itinerari: caminada nocturna (per 
concretar).
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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 08:35 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

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

Dissabtes feiners (tot l’any)

Festius (tot l’any)

* Dues hores abans a l’hivern

Dilluns

* Dues hores abans a l’hivern

Com els darrers estius, amb l’arribada del bon temps comencen les caminades. Enguany, 
el Programa Anem a caminar presenta algunes variacions respecte les edicions 
anteriors. Durant el mes de juliol, les sortides estan previstes des dels diferents nuclis de 
població del municipi, però al mes d’agost hi ha la novetat de sortir de fora del municipi, 
concretament del Rourell i els Pallaresos. Tot seguit us detallem les rutes previstes:
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informació municipal

Com bé sabeu, l’estiu és temps de festa, de festa major, i a nosaltres ens en corresponen 
quatre, com quatre són els nuclis de població i quatre és també el nom de la nostra 
revista. Des d’aquest espai us volem convidar a disfrutar de tots aquests dies de festa 
compartida amb la voluntat de retrobar-nos a la fresca mentre gaudim de qualsevol 
dels actes que s’han programat. A continuació us detallem algunes de les activitats 
programades.

Les festes 
majors dels 
nostres pobles

Les Gunyoles, 
del 16 al 19 de juliol

Dia 16: sopar a la fresca i havaneres
Dia 17: ball amb l’orquestra Bolero
Dia 18: ball amb l’orquestra Girasol
Dia 19: espectacle de dansa 
Culturas

L’Argilaga, 
del 6 al 9 d’agost

Dia 6: cinema a la fresca
Dia 7: sopar a la fresca i ball amb 
l’orquestra Samanà
Dia 8: ball amb l’orquestra 
Firmament
Dia 9: espectacle El gran Gabini

Activitats programades:
La Secuita, 
del 12 al 16 d’agost

Dia 1�: cinema a la fresca
Dia 13: ball amb l’orquestra La Tribu 
de Santi Arisa
Dia 14: ball amb l’orquestra 
Mandolina
Dia 15: ball amb l’orquestra Àlex 
Grup
Dia 16: sopar a la fresca

Vistabella, 
del 20 al 24 d’agost

Dia �0: sopar a la fresca
Dia �1: ball amb l’orquestra Bolero
Dia ��: ball amb l’orquestra Xarau
Dia �3: correfoc i xaranga
Dia �4: cinema a la fresca

7 de juliol: sortida des de Vistabella

14 de juliol: sortida des de les Gunyoles

�1 de juliol: sortida des de l’Argilaga

4 d’agost: sortida des dels Pallaresos

Rutes previstes:
11 d’agost: sortida des del Rourell

18 d’agost: sortida des de la Secuita

�5 d’agost: caminada nocturna

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 en dies dissabtes i festius no es 
modifica i segueix com està establert.
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la institució més antiga
La Parròquia,

Les parròquies, més enllà de la seva concreció en les persones que sempre són limitades, 
han estat sempre fidels al poble. I en els moments difícils han manifestat la seva solidaritat. I 
han estat sempre obertes amb discreció, amb senzillesa i sempre fidels. Encara ara les nos-
tres parròquies tenen una funció insubstituïble: són escola de catequesi per als infants i per 
als adults, són àmbit de solidaritat amb les necessitats del món i de casa, i ofereixen a tothom 
la celebració de la fe. La parròquia de la Secuita, amb aquestes darreres festes, instituïdes 
aquests anys passats, però que ja comencen a tenir una certa tradició, com és ara la Festa de 
l’Olivera i la Mostra Popular, intenta ser l’àmbit per redescobrir la identitat dels nostres pobles, 
per aglutinar els veïns i l’àmbit de reconciliació. Felicitem els responsables de l’edició d’aquest 
butlletí per aquesta referència a les nostres parròquies. És just que sigui així. Elles formen 
part de la història del nostre poble. I encara ara volen continuar aquesta història perquè tenen 
voluntat de ser comunitats vives, obertes, solidàries i integradores. I sempre al servei del po-
ble en allò que ens és propi. Les portes de les nostres parròquies sempre seran obertes per 
tothom. Moltes gràcies. 

del nostre poble
És ben just que el butlletí municipal de la Secuita dediqui la contraportada a la pa-
rròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu. És just perquè ningú pot dubtar que la 
parròquia és la institució més antiga del nostre poble. Són històries que sempre 
han anat de bracet. Mai ha existit la Secuita sense la seva parròquia i al mateix 
temps mai ha existit la parròquia sense la Secuita. Fou després de la recon-
questa del país que s’anaren originant aquests nuclis de població que després 
esdevingueren parròquies. I aquesta trilogia estimada per tots és ben antiga: 
l’Argilaga, les Gunyoles i Vistabella. No devia ser pas fàcil la història atzarosa i 
difícil de la repoblació del país. La història dels nostres pobles està vinculada a 
Santes Creus i a l’arquebisbat de Tarragona. El cavaller Guillem de Clarament 
fou un dels primers repobladors. Ningú pot dubtar que l’Església, amb una his-

tòria de llum i d’ombres, contribuí a la repoblació del país i a la recuperació de 
la terra. 

Tot i així, cal dir que els edificis eclesiàstics que encara romanen oberts són més 
que un monument o un testimoni del passat. Si estan oberts és que hi ha una comu-

nitat de creients que cada diumenge s’hi reuneixen per celebrar l’eucaristia. I aquesta 
comunitat parroquial vol ser una comunitat oberta, solidària i fraterna. Una comunitat 

que no imposa res a ningú, però sí que té molt a proposar. Proposa l’amor de Déu com a 
font de pau i de fraternitat i com la plenitud més alta de la persona humana.

Mn. Rafael Serra, Administrador parroquial


