
Octubre · Novembre · Desembre 2009núm. 2 ·

Actes populars,
        gresca i festa        

van omplir els carrers 
     dels nostres quatre pobles                          

Actes populars,
        gresca i festa        

van omplir els carrers 
     dels nostres quatre pobles                          

La ruta dels quatre pobles

Reforma dels carrers 
       del nucli antic de la Secuita

pàg. 3

pàg. 8

pàg. 10

Ramon Tasias

pàgines. 4 i 5

Im
at

ge
 d

el
 c

or
re

fo
c 

de
 V

is
ta

be
lla

          
          



�Octubre · Novembre · Desembre · 2009 �

La societat del benestar en la qual ens trobem ens dóna 
tot un seguit de qualitats de vida que fan el nostre dia a dia 
més fàcil. Disposem de corrent elèctric, de gas i calefacció, 
d’aigua potable i, així, es podria fer una llarga enumeració 
d’instal•lacions que utilitzem diàriament. 

És per aquest benestar que ens donen que hem de tenir pa-
ciència i conformitat amb les obres que actualment s’estan 
duent als nuclis dels quatre pobles que conformen el nostre 
Ajuntament. Són obres que subroguen la xarxa sanitària i 
d’abastament d’aigua, juntament amb el canvi de les voreres 
dels pobles, atorgant-los-hi així una major accessibilitat. 

Resta clar que, durant uns mesos, mentre les obres s’estan 
duent a terme, hi ha tot un seguit d’incomoditats amb les 
quals conviure. Sorolls, pols, talls en el subministrament, 
i altres. Entenent que no és una situació agradable per a 
ningú, us demanem comprensió i calma davant aquest ma-
lestar que les obres puguin ocasionar. Igualment, voldria 
aprofitar l’avinentesa per demanar-vos la cooperació i ajuda 
a aquells que aquests canvis els suposi un impediment a 
l’hora de moure’s per les nostres viles com, per exemple, la 
gent gran.

No obstant, tot i aquestes petites molèsties, s’ha de tenir en 
compte que és una situació momentània. Un cop acabades 
les obres de millora, disposarem de millors instal•lacions que 
ens estalviaran avaries o possibles talls en el subministra-
ment. Gaudirem tots plegats, doncs, d’uns pobles adaptats 
amb nous conjunts d’equipament, vestits i creats per a la 
satisfacció de tots els veïns. 

No voldria acabar sense esperar que aquests canvis els 
trobeu beneficiosos i desitjar que us comportin el mínim 
d’inconvenients possibles a la vida diària.

Eudald Roca Gràcia
Alcalde
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Reforma dels carrers del                   
     nucli antic de la Secuita
Tal i com ja dèiem al primer butlletí, aquest 2009 
serà un any intens pel que fa a l’execució d’obres 
al municipi, endegant la reforma dels nuclis antics 
dels quatre pobles en major o menor mesura. El 
més ambiciós és, sens dubte, la reforma del nucli 
antic de la Secuita.

Per aquest motiu, l’Ajuntament va redactar a princi-
pis d’any un projecte global que abasta tot el nucli 
antic, pensat, però, per ésser executat en diferents 
fases. Les obres consisteixen en la substitució de 
tota la xarxa d’abastament d’aigua, d’acord amb 
les directrius que marca el Pla Director de l’Aigua 
del municipi aprovat l’any passat. Actualment, la 
xarxa, que en bona part és encara de fibrociment, 
és molt deficitària, amb moltes fugues, poc cabal i 
sense vàlvules sectoritzadores. A més, s’aprofitarà 
per canalitzar la xarxa de gas segons un estudi re-
dactat per Gas Natural, en previsió de l’arribada 
d’aquest servei en un futur imminent. Es soterra-
ran els creuaments de les xarxes de baixa tensió 
i telefonia d’acord amb els projectes redactats per 
les empreses subministradores corresponents.

Carrers del nucli antic de la Secuita

Aquest projecte es va iniciar, de forma experi-
mental, al carrer Clos, empesos per la necessitat 
de resoldre els problemes del sistema de sane-
jament d’aquest carrer. La imatge final és la que 
s’estendrà al conjunt del nucli antic d’acord amb el 
projecte redactat per l’arquitecte Lluís Ribé.

De forma general, els carrers tindran una calçada 
diferenciada amb asfalt, voreres de llambordins 
i vorada de cantell aixamfranat amb un desnivell 
d’uns 6 cm, per separar la zona rodada de la zona 
de vianants. Aquesta és la solució que s’ha execu-
tat al carrer Clos.

En d’altres punts, però, es disposarà una platafor-
ma única amb els mateixos llambordins i pendent 
cap a la part central per impedir les humitats a les 
façanes de les cases. Aquesta solució s’aplicarà 
en aquells trams estrets on no hi cap la vorera, 
en llocs on sigui necessari reduir la velocitat dels 
vehicles, o bé en aquelles zones que es vulguin 
singularitzar, com són les places o el tram davant 
la Casa de la Vila.

Precisament, s’aprofitarà aquesta actuació per 
eixamplar la plaça de l’Església, havent arribat a 
un acord amb els propietaris del solar afectat. Serà, 
sens dubte, una millora substancial de la zona que 
emfasitzarà les places Major i de l’Església com a 
centre de la vila.

El projecte s’ha dividit en dues fases seguint dos 
criteris ben clars: la racionalitat econòmica de 
l’obra i el traçat dels col•lectors principals de la xar-
xa d’aigua establerts al corresponent Pla Director.

La primera fase, en execució aquest 2009, abasta 
els carrers Sant Cristòfol, Victòria, Doctor Gaspà, 
plaça Major, plaça de l’Església i carrer la Creu. 
Corresponen a l’eix principal de la xarxa d’aigua. 
En una segona fase es completarà la reurbanitza-
ció de la resta de carrers: Costa Ballera, Onze de 
Setembre, Sant Isidre i Catalunya.

La primera fase té un pressupost de 241.000 € i 
està finançat en la seva totalitat per l’estat a través 
del “Plan E para el Estímulo de la Economía y el 
Empleo”. Actualment s’estan executant les obres 
que afecten el tram que va des de l’inici del carrer 
Sant Cristòfol fins a l’alçada del carrer Doctor Gas-
pà. Posteriorment s’actuarà sobre el carrer la Creu 
i, finalment, es completarà la primera fase amb la 
reurbanització de les places i la xarxa d’aigua del 
carrer Doctor Gaspà.

Les obres foren adjudicades a l’empresa Grup Mas 
Constructors i es preveu que tinguin una durada de 
vuit mesos. Durant la fase de concurs, l’Ajuntament 
de la Secuita va tenir en compte aquelles ofertes 
que presentessin millores en l’obra (el pla aprovat 
per govern espanyol no admetia baixes), així com 
la contractació de personal actualment a l’atur.

Els números de l’obra
1a fase 2a fase

Pressupost 241.235€ 275.779,79€

m xarxa d’aigua 806,78m 838,72m

Nous hidrants 
d’incendi 2 2

Noves vàlvules 23 13

Total escomeses 73 63

m� calçada 2.051,49m2 1.706,20m2

m� voreres 1.697,41m2 1.694,27m2

m� total 3.748,90m2 3.400,47m2

Àmbit de l’actuació per sectors
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Els dies 16, 17, 18 i 19 de juliol a les Gunyoles vam 
celebrar la nostra festa major. Com cada any, vam 
començar les festes amb el sopar popular, que des 
de fa dos anys s’ha convertit en sopar de motxilla. 
El grup d’havaneres Canya Dolça ens van amenit-
zar la vetllada. Abans, a la tarda, els nens van gau-
dir de la Ciència Divertida.

El divendres a la tarda en Jaume Barri amb el seu 
espectacle va distreure grans i petits. A la nit, balla-
ruca amb l’orquestra Bolero i discoteca mòbil.

Dissabte i diumenge són el plat fort de la festa 
major. Per començar, dissabte al matí a la font del 
Lleó els nens van fer, com cada any, manualitats; 
a la tarda els grallers i els manotes de la Secuita 

ens van acompanyar pel poble fins al camp de fut-
bol on, després de berenar coca amb xocolata, va 
començar el V Concurs de Bitlles. A la nit, l’orques-
tra Gira-sol va omplir la plaça Major i va fer ballar 
tothom fins a la matinada. La discoteca mòbil va fer 
continuar la festa als més joves.

Diumenge, la canalla més matinera ja va poder 
gaudir dels inflables que van estar instal•lats tot 
el dia al Bassot. Al migdia ens vam trobar tots per 
fer el vermut popular. Al vespre, i per acabar les 
festes, la famosa xistorrada i l’espectacle Cultures, 
que ens va deixar a tothom bocabadats.

Els dies 6, 7, 8, 9 i 15 d’agost l’Argilaga ha celebrat 
la seva festa major d’estiu en honor a Sant Roc, 
patró del poble.

Hem pogut compartir i gaudir, veïns i amics, d’ac-
tes com el sopar de cistell, l’esmorzar popular de 
baldanes, llonganisses i arengades, el vermut, la fi-
deuada, el concurs de bitlles catalanes, la gimcana 
i els inflables per a la canalla, el cinema, el solemne 
ofici i la cercavila, el futbol, els balls de nit, l’espec-
tacle Dixie i el castell de foc. Tots aquests actes 
han servit per estrènyer, encara més, els llaços en-
tre veïns i els que vénen a compartir amb nosaltres 
aquests dies de festa i gresca…

Gràcies a tots els que heu col·laborat en fer, un any 
més, una lluïda festa major!

La comissió de festes

les Gunyoles
Festa major de

l’Argilaga
Festa major de

Associació Cultural de l’Argilaga

Actes populars, 
            gresca i festa
        van omplir els carrers                       
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la Secuita

Vistabella va tancar, com és costum, el seguit de 
festes majors d’estiu que es duen a terme al nostre 
municipi. Les festes, en honor al seu patró, sant 
Bartomeu, es van celebrar entre els dies 20 i 24 
d’agost. Així que, tot esquivant les obres que ens 
han acompanyat durant l’estiu, al llarg d’aquests 
cinc dies el poble es va omplir de música, gresca, 
esport, cultura i diversió.

El toc d’inici el dóna el tradicional sopar de germa-
nor que obre regularment, durant ja fa una colla 
d’anys, les festes del poble. Tots els veïns es van 
aplegar a la plaça del Poble per gaudir d’un bon so-
par i escoltar la música ben animada de The Soul 
Quartet. En aquest context, el poble fa any rere any 
un sentit homenatge a la gent gran, en agraïment a 
la dedicació al poble durant la seva vida. Enguany 
ha recaigut en la persona de n’Indaleci Brunet, que 
rebé de mans de l’alcalde i el regidor de Vistabella, 
en nom de tot el poble, el record commemoratiu 
d’aquesta efemèride.

El divendres va ser dia de competicions. Al matí, el 
campionat de tennis taula i, a la tarda, els concur-
sos de dibuix “Joaquim Celma” i de dòmino. A la 
nit, arribà el primer dia de ball amb l’orquestra Bole-
ro. La música de la discoteca va allargar la gresca 
fins ben entrada la matinada.

El dissabte comença cada any de forma esportiva 
al cent per cent. La cursa popular “Cinto López” va 
acollir esportistes de totes les edats i de diversos 
indrets de les nostres comarques per competir pels 
carrers del nostre poble. Tot i reduir la distància a 
recórrer, la forta calor va fer endurir molt la compe-

Enguany la Secuita ha viscut una festa major ben 
lluïda, que ha omplert d’actes cinc dies d’agost, del 
12 al 16, majoritàriament al parc Miret. Com en els 
darrers anys, vam encetar les nits de festa amb el 
cinema a la fresca, un acte que aplega nombrosos 
veïns i veïnes del poble. 

Dijous, la cercavila, amb els manotes i les cuques 
del nostre poble, acompanyada dels grallers de la 
Secuita, va ser la delícia dels més petits, i no tan 
petits. A la nit, ball amb l’orquestra La Tribu de Santi 
Arisa i a la mitja part, concert de bidons. 

Divendres es va despertar amb la part més tradici-
onal, les partides d’escacs, cartes i dòmino i el con-
curs de cocs i truites. Al vespre, correfoc amb els 
diables de Riudoms, que van omplir el nostre poble 
d’espurnes i olor de pólvora. Finalment, ball amb 
l’orquestra Mandolina i discoteca per als més joves. 

Festa major de

Dissabte, el dia de la nostra patrona, hi va haver ofi-
ci, processó pels carrers del poble i vermut popular 
a la plaça de la Font, a l’ombra de les moreres. A la 
tarda, la ja tradicional bicicletada, amb participants 
de totes les edats, i els inflables per als més petits. 
Al vespre, concurs de playbacks i a la nit, ball amb 
Àlex Grup i discoteca fins a la matinada. 

Finalment, per tancar la festa, els més valents van 
poder participar en la IV Duatló de muntanya de la 
Secuita mentre els més petits gaudien d’un espec-
tacle d’animació que va acabar amb un refrescant 
bany d’escuma. Al vespre, exhibició dels veïns i les 
veïnes del poble que ballen country, balls de saló i 
dansa del ventre. Per acabar els actes, es va dur a 
terme el ja tradicional sopar de motxilla amenitzat 
pel grup Laboratorio del Ritmo. 

tició. A la tarda, la plaça del Doctor Gaspà va que-
dar petita novament per encabir tota la canalla que 
va participar a la gimcana, ben atents a les proves i 
als contes que es van explicar per als més menuts. 
La segona jornada de ball va anar a càrrec de l’or-
questra Xarau, nit que va concloure amb música 
per als més joves “fins que surt el sol”.

Diumenge a la tarda ens va acompanyar el Circ 
Hula que, amb el seu espectacle de malabars i molt 
d’humor, va tenir tota la gent que omplia la plaça 
ben intrigada en la seva persecució de lladres i po-
licies. El vespre del diumenge és sinònim de foc i 
gresca. La Colla de Diables de Vilabella va recórrer 
els carrers de Vistabella omplint-los de llum i foc, 
fent ballar els més agosarats sota les guspires de 
les carretilles que retronaven a la plaça. Tot seguit, 
la xaranga De Festa va prendre el relleu engres-
cant la gent amb el seus balls i la tradicional “Am-
parito Roca”.

La festa major va cloure el dilluns, dia del seu patró 
i amb la gent enfeinada al camp ja en plena ve-
rema. El solemne ofici en honor a Sant Bartomeu 
va omplir l’església del Sagrat Cor en l’acte més 
representatiu i ple de simbolisme de les festes. Un 
vermut popular i el concurs de truites van ser el 
preludi del darrer acte de la festa, el cinema a la 
fresca que tancava uns dies intensos d’emocions, 
gresca i molta calor…

VistabellaFesta major de

La comissió de festes
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Dijous 
científics

Enguany hem tornat a gaudir dels “Dijous científics”, una iniciativa que 
es va engegar l’any passat i que, gràcies a la seva bona acollida, hem 
tornat a repetir. La Diputació de Tarragona convoca unes subvencions 
per dur a terme activitats de caire mediambiental i des de l’Ajuntament 
vam proposar dos tipus d’activitats: d’una banda, tallers a l’escola per a 
tot l’alumnat del centre i, de l’altra, una sèrie de tallers a l’estiu, un a cada 
poble, que duen a terme el grup Ciència Divertida i que ens acosten 
a temes tan diversos com el reciclatge, l’astronomia o bé l’alimentació 
saludable. 

Nou asfalt 
a tota la zona 
de les Creus
A inicis d’estiu es van asfaltar completament els carrers de la zona de les 
Creus. Aquesta ha estat, tal i com es va anunciar al primer número de la 
nostra revista, la primera actuació del conjunt de la reurbanització del sec-
tor previst en successives fases. A més, s’ha construït una nova vorada al 
carrer Tros de Beltran, al límit amb el terme municipal del Catllar, i s’han 
restituït aquelles vorades malmeses situades en el sector que serà objecte 
de l’última fase de l’actuació, és a dir, el més allunyat del nucli urbà. Les 
obres han tingut un cost de 173.262,86 euros i han estat realitzades per 
l’empresa Firtec SL. 

Una feliç iniciativa de la parròquia de l’Assumpció de Santa Maria de la Secuita 
va fer possible la Mostra Popular. Aquesta, any rere any, es va consolidant i 
forma part ja dels costums del nostre poble a l’entrada de l’estiu. La Mostra 
és iniciativa de la parròquia, però, de fet, és de tot el poble, ja que és tot el 
poble que hi participa. La Mostra sempre té una finalitat solidària, i aquest 
any la finalitat ha estat la missió de Kigali, a Rwanda, a la regió dels grans 
llacs, on treballa Mn. Josep Cabayol, un missioner del nostre bisbat, fill de la 
Riera; s’han recollit mil sis-cents cinquanta euros, una quantitat que li ha estat 
donada íntegrament per a les necessitats socials de la missió. Es va fer una 
bonica exposició a càrrec del senyor Roger Pla i Mn. Rafel Serra sobre aquella 
geografia humana i social tan llunyana per a nosaltres. També es muntà una 
bellíssima exposició sobre l’església del Sagrat Cor de Vistabella i el senyor 
Jordi Tasias va fer una interessant i culta exposició d’aquesta mostra del 
primer modernisme. I, com sempre, les paradetes, el bar, els artistes locals, 
l’espectacle, la música… i la joia dels infants i els ancians. Una bella definició 
de la Mostra és aquesta: una festa que organitzem nosaltres, per a nosaltres 
i en bé dels altres. Que per molts anys es pugui celebrar!

Mn. Rafel Serra, administrador parroquial. 

La Mostra Popular de 
la Secuita: una festa 
de solidaritat

Taller que es va realitzar a la Secuita la darrera setmana de juliol
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Portants 
de l’aigua de                 
Com cada any, en motiu de les festes de Sant Magí de Tarragona, l’Argilaga acull 
els portants de l’aigua. Aquesta anada a les fonts de Sant Magí de la Bufraganya 
es remunta a fa més de 150 anys, quan els tarragonins pobres no podien anar al 
santuari per gaudir de les aigües miraculoses i per això uns carros portaven l’aigua 
de la font cap a Tarragona. 

Els carros i els portants surten de Sant Magí de la Bufraganya fan nit a Bràfim el dia 
17 d’agost. L’endemà, de bon matí, continuen el seu camí i fan parada a l’Argilaga 
per esmorzar. Els veïns del poble surten a rebre els portants a la plaça de l’Església, 
on els espera l’esmorzar popular que els han preparat.

Enguany la comitiva estava formada per vuit carros i una vuitantena de portants. 
Després que els carros ja hagin marxat, toca el torn d’esmorzar al centenar de veïns 
de l’Argilaga, mentre la comitiva fa camí cap a Tarragona, passant per la Secuita i 
deixant bocabadats els més curiosos.

L’Ajuntament de la Secuita i el Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Consell Comarcal del Tarragonès van organitzar, el passat 4 de 
setembre, una visita al port de Tarragona. Un total de 25 veïns del 
nostre municipi van participar d’aquesta sortida, que consistia en 
un passeig en barca d’una hora de durada fins a la Pineda i una 
degustació de peix blau de Tarragona, concretament de sardines. 
L’activitat va tenir molt bona acollida i els participants van quedar molt 
contents.

Sortida al Serrallo

Imatge dels portants de l’aigua al seu pas per la Secuita.
Fotografia cedida per Josep M. Marquès Grau

Festa de la 
verema

Els passats dies 10, 11 i 12 de setembre es va celebrar la Festa de la Verema de 
la Secuita, organitzada per l’Associació de Joves de la Secuita. El dijous dia 10, els 
més alegres del poble van sopar agermanats al parc Miret i tot seguit va haver-hi 
cinema a la fresca, amb la projecció de la pel·lícula musical Mamma Mia!. El dia 
de la Diada de Catalunya, un grapat de nens i joves es van vestir de catalans i 
catalanes per escollir els hereus i les pubilles, tot acompanyat pels Grallers de la 
Secuita, els gegants i els nans. La nit de divendres va ser la nit de discjòqueis on 
en van participar quatre de la comarca; entre ells, Pere Salort (Dj. Turu), veí de 
Vistabella. Dissabte a la nit, l’Associació va portar quatre grups d’estils variats i 
de diferent procedències: Compartir dóna gustet, El Son de la Chama, Vallsamba 
Reggae Project i Esfera.

Una mostra dels nostres petits que es van vestir de catalans i catalanes i que es van deixar fotografiar

Sant Magí
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La ruta 
   dels quatre pobles

Des de l’Ajuntament de la Secuita s’ha volgut senyalitzar una ruta 
que uneix els quatre pobles del nostre municipi, una ruta que ens 
permet conèixer una mica més els camins, els masos, el paisatge i 
les diverses particularitats que presenta el nostre terme municipal. 
Volem que descobriu el paisatge, on la vinya és la protagonista, jun-
tament amb els avellaners, els garrofers i les oliveres, conreus que 
ens descobreixen paisatges ben diferents, amb colors i olors segons 
l’època de l’any que fem el recorregut. I també les petites joies arqui-
tectòniques i els masos que trobem pel terme municipal.
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   dels quatre pobles

El terme municipal de la Secuita té una alçada 
mitjana de 176 metres sobre el nivell del mar i una 
extensió de 17,6 km2. L’orografia és suaument 
ondulada, limitada pels rius Francolí i Gaià, i 
destaquen com a úniques curses d’aigua els 
torrents de Bogatell i el de Renau, límits del terme.

Al municipi hi trobem quatre pobles: la Secuita, 
Vistabella, l’Argilaga i les Gunyoles, pobles 
molt influenciats per la proximitat a la ciutat de 
Tarragona, on l’agricultura ha anat perdent terreny 
a favor de terres abandonades i boscoses. 

Dels pobles del nostre municipi se’n té coneixement 
des del segle XII. El noble Guillem de Claramunt, 
juntament amb altres personalitats, van portar 
a terme la repoblació del que després va ser el 
nostre municipi. 

En els nostres pobles hi trobem edificacions 
majestuoses que pertanyien als propietaris de 
les finques més importants, la majoria van ser 
construïts a finals del segle XIX. Disseminats per 
tot el recorregut hi trobem nombrosos masos de 
diferents èpoques. Dintre dels nuclis hi trobem les 
esglésies de les diferents parròquies que han sofert 
contínues transformacions. Cal destacar l’església 
del Sagrat Cor de Vistabella, una autèntica obra 
d’art de l’arquitecte tarragoní Josep M. Jujol. 

Característiques 
del nostre municipi

Classificació de la ruta 
i senyalització
Classificació

Camí ample i de bon 
fer, amb zones 
pavimentades

90%

Desnivell de 0 a 300 
metres

Distància màxima 19 quilòmetres

Condició física lleugera

Senyalització
La ruta principal està 
senyalitzada amb 
banderoles i fites de 
seguiment retolades de 
color vermell

Les dreceres de la ruta 
amb fites retolades de 
color blau.

Connexions amb altres 
municipis retolades amb 
color groc. 
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 Entrevista a

D’on és, Ramon?
Vaig néixer als Pallaresos, a cal Joanet de Valls, al 
carrer del Pou. La casa encara es diu igual. Érem 
tres germans i una germana: el Joan, el Josep, el 
Francisco, la Maria Teresa i jo, que sóc el més petit 
dels nois.

A què s’ha dedicat al llarg de la seva vida?
Primer vaig treballar de barber a Tarragona. Cada 
dia anava i venia amb bicicleta; també anava 
a classes de música amb el senyor Gols, una 
persona de molta nomenada, director de l’Orfeó de 
la Canonja. Un cop casat, vaig fer de barber del 
poble durant disset anys i la Lourdes va obrir una 
botiga. Després vaig fer de pagès. Les jornades 
al camp eren dures, des que sortia el sol fins que 
s’amagava. També vaig ser alcalde pedani durant 
vuit anys, quan el Celma era alcalde. Va ser l’època 
en què es va fer el clavegueram al poble. 

El Ramon ha fet �0 anys el passat �1 d’agost, just quan Vistabella 
celebra la seva festa major. Va néixer als Pallaresos i va venir a 
viure a Vistabella quan es va casar amb la Lourdes de cal Guar-
da. Cada dissabte encara puja a esmorzar a la Secuita, on fa pe-
tar la xerrada amb els coneguts de sempre.

“Vaig cantar uns 
quants cops a 
la ràdio, a Valls, 
diverses vegades 
acompanyat al piano 
pel mestre Tost”

Ramon Tasias

Ramon Tasias quan va entrar al servei militar. Any 1935 Ramon Tasias convalescent de la primera ferida de bala. 
Girona, 1937
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Què ens pot explicar de Vistabella?
Vaig venir-hi l’any 1946. L’estructura del poble era 
la mateixa que hi ha ara. Abans els carrers tenien 
moltes pedres i clots i era complicat passar amb 
els carros. 

Què recorda de quan era jove?
Llavors anàvem a totes les festes majors del vol-
tant a peu: als Garidells, Perafort, la Secuita, el 
Catllar… fins i tot a Vallmoll! Per anar a Tarragona 
havíem d’agafar l’autobús o bé als Garidells o al 
mas de Brulles; havíem de sortir molta estona 
abans, sobretot a l’hivern.

Abans ens ha dit que anava a classes de música. 
Expliqui’ns més coses.
Quan era jovenet tenia una veu molt boniqueta i 
molts n’estaven enamorats. Vaig cantar uns quants 
cops a la ràdio, a Valls, diverses vegades acompa-
nyat al piano pel mestre Tost. Cantava sarsueles 
com “La del manojo de rosas”, “La tabernera del 
Puerto”, “Doña Francisquita”, “La verbena de la Pa-
loma”… I fins i tot vaig cantar en un cementiri. Tot 
aquest món es va acabar quan vaig venir a viure a 
Vistabella.

I què ens pot explicar de la Guerra Civil?
Vaig començar la guerra com a corneta i la vaig 
acabar com a tinent, el tinent més jove d’infanteria 
de l’exèrcit republicà. La vaig passar tota fins que 
em van agafar a Barcelona. Vaig ser en tres o 
quatre camps de concentració i em van ferir fins a 
quatre vegades. El primer ferit que vaig veure va ser 
un sergent i em vaig esgarrifar molt perquè jo era 
molt jovenet.

Quants anys tenia quan va entrar a fer de 
corneta?
Quan tenia 15 anys i anava a Tarragona a fer de 
barber, un oncle que tenia a Barcelona i que era 
amic d’un que havia estat comandant de l’exèrcit va 
parlar-li de mi per poder-hi entrar, ja que seria una 
solució, i així va ser com de cop i volta em vaig trobar 
fent de corneta, no podia fer res més per l’edat. Això 
va ser l’1 de juliol del 35. 

Just, més o menys, un any abans que esclatés 
la guerra, no?
Sí. El 18 de juliol del 36 ens van aquarterar. Per Sant 
Jaume, el 25 de juliol, tot el regiment i els milicians 
ja érem a Gandesa per dinar i tenir-ho tot preparat. 
Recordo que mentre dinaven jo anava amb el coronel 
fent de corneta; llavors van venir uns des de Calaceit 
per avisar-nos que havien vist unes persones que 
venien d’Alcanyís que s’havien assabentat que érem 
allí. Llavors el coronel va distribuir la gent; la nostra 
companyia va anar cap a Horta de Sant Joan.

I com va anar tot plegat?
Ja era sergent quan vam anar al front d’Aragó. 
Allí em van ferir a l’esquena, vaig anar a parar a 
un rierol i un camió que va passar per recollir el 
material va escoltar-me gemegar i em va recollir. 
Em van portar cap a Belchite, Granyent, Monsó, 
Lleida i Barcelona. Allí una noia que feia la neteja 
de l’hospital em va reconèixer (havia estat minyona 
dels meus oncles) i em va dir: “que ets el Ramonet 
de can Joanet de Valls?” En dir-li que sí va avisar 
l’oncle i la padrina i quan van venir van parlar amb 
el metge i el practicant i van poder curar-me. Havien 
passat molts dies i era una mica complicat.

I després, va tornar al front?
Un cop convalescent, estant a Girona, em van 
enviar cap a Osona a tancar el front de Catalunya i 
em van tornar a ferir, sense gaires conseqüències. 
Estava convalescent a casa el meu oncle i quan 
vaig anar a l’hospital de Sant Pau a curar-me de 
la metralla d’una cama vaig ser detingut i portat 
a les casernes Macià. D’allí el recorregut va ser: 
Tarragona, Barbastre, Miranda de Ebro, Deusto 
—a Bilbao— i finalment en vaixell fins a Melilla, 
on em van posar en el batalló de treballadors de 
Arapiles, a Celuan.

Fins a Melilla va anar?
Sí. A Melilla em van agafar de barber encarregat 
i vaig poder anar a comprar tot el material que 
necessitava. A la pensió de Melilla vaig conèixer 
la mestressa, que era del Serrallo i per això em va 
tractar molt bé. 

I aquí acaba el seu recorregut?
Després de tot això encara em va tocar fer la mili a 
Maó. Allí, com que eren molt aficionats a l’òpera, al 
cap d’uns dies de ser-hi, i com que havia corregut la 
veu que jo tenia una veu bonica, em van convidar a 
cantar per a un homenatge que li feien a un director 
d’orquestra italià molt conegut. Uns van recitar, 
uns altres cantar… Em vaig fer molt popular fins 
i tot venia a la caserna un noi molt aficionat a la 
música a ensenyar-me partitures. El director italià 
va dir-me que jo tenia la veu ideal per cantar “Elisir 
d’amore”, de Donizetti. Ja ho veus, vaig cantar al 
Teatre Principal de Maó quan feia només quatre 
dies que hi era.
En resum: des que vaig entrar de corneta fins que 
vaig sortir de l’exèrcit van passar nou anys.

“Vaig ser en tres 
o quatre camps de 
concentració i em 
van ferir fins a 
quatre vegades”

“Van dir-me que 
jo tenia la veu 
ideal per cantar 
Elisir d’amore, 
de Donizetti”
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Plens Municipals
Donar compte dels acords adoptats per delegació

La compra del terreny de referència cadastral 5629802CF5632H, 
per a la construcció de l’escola bressol, segons acord adoptat 
pel ple en data 15-09-2008. 

L’escriptura pública d’acceptació de la cessió gratuïta de 46,37 
m2 de vial a la plaça de l’Església de la Secuita, segons acord 
adoptat per la junta de govern  en data 16-10-2006. 

L’adjudicació definitiva de les obres de substitució de la xarxa 
d’aigua al nucli antic a l’empresa Grup Mas Const, SL per import 
de 241.235 € més millores.

Padró d’habitants �00�
S’aproven els resums numèrics generals i d’altes i baixes corres-
ponents a la rectificació del padró municipal d’habitants, referits 
a la data 1 de gener de 2009; població de dret: 1.521 habitants.

Ordenança de telefonia mòbil i control de mosquits 
S’aproven les ordenances reguladores de la telefonia mòbil i 
control mosquits.

Acceptació de la subvenció per al pou nou 
S’aprova acceptar la subvenció de la Generalitat de Catalunya 
de 41.189,30 € per a la construcció d’un pou nou per al submi-
nistrament d’aigua amb un pressupost de 85.748,60 €.

Sessió plenària ordinària núm. 15 celebrada el 15-06-2009  
Acceptació de la cessió de trams de carreteres de la Diputació      

S’accepta la cessió de dos trams d’antiga carretera de la Dipu-
tació per a formar part de la xarxa viària municipal, derivat del 
desviament de la carretera al pas per l’Argilaga (1,2 km) i del 
creixement de les Gunyoles (0,160 km).

Verificació text refós PMA les Tapioles       
Es verifica el Text refós del Pla de millora urbana de la urbanit-
zació de les Tapioles, segons acord adoptat per Comissió Terri-
torial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de data 21-2-2008, 
supeditat a l’efectiva aportació per la comunitat de propietaris 
promotora de l’expedient, el full de compromisos i l’aval. 

Incidències obres PUOIS - Argilaga
Es rescindeix el contracte d’obres subscrit amb l’empresa Viop-
sia per incompliment i abandonament de l’obra amb incautació 
de la fiança dipositada, i l’acabament de l’obra per motius de 
seguretat i/o evitar la ruïna.

Adjudicació provisional de l’obra de la piscina municipal
S’adjudica provisionalment l’obra de les piscines municipals a 
l’empresa Ferré EF, SL per l’import de 831.645,23 € més IVA 
i millores.

Sessió plenària ordinària núm. 16 celebrada el 21-09-2009  
Donar compte dels acords adoptats per delegació

S’adjudica definitivament l’obra de les piscines municipals a l’empre-
sa Ferré EF, SL per l’import de 831.645,23 € més IVA i millores. 

Festes locals �010
S’aproven les festes locals 2010

La Secuita - 10 de juliol i 13 d’agost
Sant Cristòfol (10 de juliol) 
i Assumpció de la Mare de Déu (15 d’agost)

L’Argilaga - 25 de gener i 16 d’agost
Conversió de Sant Pau (25 de gener) i Sant Roc (16 d’agost)

Vistabella - 5 de gener i 24 d’agost
Se celebra la festivitat de Reis (6 de gener) 
i Sant Bartomeu (24 d’agost)

Les Gunyoles - 20 de gener i 23 de juliol
Sant Sebastià (20 de gener) i Sant Jaume (25 d’agost)

Transferència de crèdit núm. 1/�00�
S’aprova l’expedient de transferència de crèdits del pressupost 
2009 núm. 1/2009 finançat amb càrrec a anul·lacions o baixes 

de crèdits, sense modificar l’import total del pressupost i el crèdit 
extraordinari del Fons d’Inversió Local afectat al Capítol VI In-
versions amb modificació del pressupost per majors ingressos, 
essent l’import  final de 4.149.735 euros. 

Modificació puntual de les ordenances fiscals
S’aprova provisionalment la modificació puntual de les ordenan-
ces fiscals, que es concreta en una disminució del tipus de 0,6% 
(2009) a 0,57% (2010).

Convenis de col·laboració
S’aprova subscriure convenis de col•laboració amb la Fundació 
Formació i Treball – Cooperativa Roba Amiga per a la recollida 
roba usada, i l’adhesió al conveni signat per la Generalitat - De-
partament de Justícia amb l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a la 
realització de treballs en benefici de la comunitat. 

Moció
S’aprova la moció en defensa del dret a decidir i de la consulta 
popular per a la independència a Arenys de Munt.
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La grip d’aquest any, 
                         la nova grip
La grip és una malaltia infecciosa d’origen víric que 
cada any ens visita i es manifesta en forma de brot 
epidèmic (afectant un nombre important de perso-
nes), els professionals sanitaris i especialment els 
metges de família i les infermeres d’atenció primà-
ria són els professionals que any rere any atenen la 
majoria d’aquests pacients, fomenten la prevenció 
mitjançant la vacunació i són els que coneixen mi-
llor els símptomes i les complicacions de la malaltia 
en les persones de risc. 

Aquest any tenim una grip nova, un nou virus. 
Aquest es transmet de la mateixa manera que la 
grip comuna, per les petites gotes que surten del 
nas i de la gola quan tossim o esternudem; si no 
ens tapem la boca, les persones que estan a prop 
les respiren i es poden contagiar.

Per tal d’evitar el contagi cal ser molt curós: utilit-
zar mocadors de paper per mocar-se i llençar-los 
immediatament, rentar-se després les mans amb 
aigua i sabó i també amb alcohol.

La grip es una malaltia lleu, que es manifesta amb 
febre, mal de cap, dolor en la musculatura de tot el 
cos, tos, mal de coll, nàusees, vòmits i diarrees.
En la majoria dels casos la febre desapareix en uns 
dies i la millora de tots els símptomes seguidament, 
habitualment no cal ni ser visitat pel metge de fa-
mília o infermera, ja que amb analgèsics i repòs 
domiciliari es resol perfectament.

Aquest any tenim un nou virus de la grip, i probable-
ment actuarà en la nostra comunitat conjuntament 
amb l’altre virus que cada anys ens visita (enca-
ra que cada any presenta lleugeres modificacions 
genètiques). Aquest nou virus és menys virulent 
que el virus de la grip  tradicional i afecta persones 
d’edat diferent, probablement quan comenci el fred 
tindrem un nombre important de persones afecta-
des i hem d’estar preparats, però no per les conse-
qüències clíniques de la malaltia, ja que ja hem dit 
que és una malaltia lleu, sinó per les conseqüènci-

Les principals mesures 
de prevenció que podem 
adoptar són:

Cuidar-nos en cas de tenir la grip, quedar-nos 
a casa i prendre algun fàrmac per baixar la fe-
bre i el mal de cap, beure molta aigua, tapar-se 
la boca en esternudar, i sobretot rentar-se les 
mans, per evitar el contagi d’altres persones. 
Cal dir que en cas de dificultat en respirar o qual-
sevol dubte sempre tenim un metge de família i 
una infermera a prop, al consultori del poble, o al 
CAP les 24 hores del dia, amb capacitat de de-
tectar qualsevol complicació i actuant de forma 
coordinada amb altres centres sanitaris.

Mesures per cuidar-vos 

Si sospiteu que teniu  la grip, adopteu les mesu-
res per cuidar-vos que hem dit abans, i si cal tru-
queu al vostre metge de família o infermera del 
centre d’atenció primària i aquest us informarà 
del que heu de fer, també podeu trucar a Sanitat 
Respon (902 111 444) les 24 hores del dia.

La majoria de les persones afectades poden ser 
tractades en el seu domicili, bevent de forma 
abundant i fent repòs.

es que provocarà que un nombre important de per-
sones que són mestres, policies, advocats, funcio-
naris, treballadors d’empreses, metges, bombers, 
cuidadors de gent gran… estiguin afectats.

Els professionals de l’atenció primària són actual-
ment la millor eina per ordenar la demanda sanità-
ria davant un brot epidèmic i disposen d’una orga-
nització sanitària que pot donar resposta a aquesta 
situació que considerem un fet més de l’estació de 
l’any i la vida en comunitat de la nostra societat.

Cal evitar la por que ens estan posant tots els mit-
jans de comunicació. La grip i l’epidèmia de grip 
és un fet que si succeeix només tenim el remei 
d’adaptar-nos  a la situació, adoptar mesures de 
prevenció i mesures d’organització dels serveis pú-
blics (no només dels centres sanitaris).

Teresa Canela 
Infermera i adjunta del CAP Morell

Jordi Daniel 
Metge de família i director del CAP Morell

Penseu que 
només és 
una grip, un 
altre any”

“
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Agenda
Dia 4 d’octubre
Demostració de la vida 
militar dels romans per la 
LEGIO VII GEMINA:
A partir de les 12 del migdia, al carrer 
Progrés. En acabar, al parc Miret, paella 
popular. Preu del tiquet: 15 euros. 
Inscripcions i pagament, a l’Ajuntament.

Setmana del 5  d’octubre
Inici de les classes de català:  
A la Secuita es fan al CEIP Guillem de 
Claramunt i a l’Argilaga, al Casal. Els 
horaris es comunicaran als inscrits.

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

Dies 10, 1� i �4 d’octubre
Curs de pessebrisme:
De 17 a 20 h, al Casal de l’Argilaga. 
Inscripcions a l’Ajuntament (10 euros).

Dia 16 d’octubre
Conferència:
“Les festes del foc al Tarragonès”, a 
càrrec de Jordi Bertran, a les 19.30 h, 
al Casal de l’Argilaga.

Dia 1� d’octubre
Contacontes:
A càrrec d’Agustí Farré, amb “Un conte, 
dos contes, tres contes…”. A l’església de 
les Gunyoles, a les 18 h.

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

Caminada de tardor:
Camí de l’Aigua, a Boí. 
Més informació, a l’Ajuntament. 

Dia �5 d’octubre
II A correcuita:
Cursa BTT de resistència. 
Més informació a:
http://nevicevents.blogspot.com o bé al 
telèfon 679406024 (Néstor Arenas).

agenda

Dia 3 de novembre
Recollida d’andròmines:
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament 
per dir on es deixaran les andròmines.

Dia 14 de novembre 
Contacontes:
A càrrec de Muntsa Plana, amb “Contes 
del mar de nits estrellades”. Al casal Jujol 
de Vistabella, a les 18 h.

Dia 15 de novembre
Deixalleria mòbil:
Davant de la parada de l’autobús de la 
Secuita.

Dia �1 de novembre
�a Trobada d’associacions 
del municipi:
Al casal Jujol de Vistabella, a les 19 h.

Dia 5 de desembre
Recollida d’andròmines:
Cal trucar amb antelació a l’Ajuntament 
per dir on es deixaran les andròmines.

Dia 1� de desembre
Contacontes:
A càrrec d’Auriga Serveis Culturals, amb 
“Viatge amb els contes”. Al Casal de 
l’Argilaga, a les 18 h.

Dia 1� de desembre
Caga tió:
Amb la companyia Pa Sucat. 
Al Casal de la Secuita, a les 12 h.

Dia �0 de desembre 
Deixalleria mòbil:
Davant de la parada de l’autobús de la 
Secuita.

Dia �6 de desembre
Concert de Sant Esteve:
A les 19 h, al Casal de la Secuita.
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Horaris d’autobusos
De dilluns a divendres, feiners 

L’Argilaga 6.55 7.40 9.20 10.20 12.35  

  14.35 15.50 18.10 19.45 20.50

La Secuita 7.00 7.45 9.25 10.25 12.40  

  14.40 15.55 18.05 19.50 20.55

Tarragona 7.50 8.30 10.10 11.10 13.20  

  15.15 16.35 18.45 20.15 21.25

Tarragona  6.10 8.30 9.15 12.00 13.15  

  14.00 15.15 18.15 18.50 20.15  

  21.30

La Secuita 6.35 9.25 9.50 12.40 13.50  

  14.40 15.50 18.50 19.25 20.55  

  22.15

L’Argilaga  6.40 9.20 9.55 12.35 13.55  

  14.35 15.55 18.55 19.30 20.50  

  22.10

L’Argilaga 7.50 10.20 12.35 16.30 19.50 *

La Secuita 7.55 10.25 12.40 16.35 19.55

Tarragona  8.30 11.05 13.10 17.15 20.35

Tarragona  9.15 12.00 13.15 19.15 21.30

La Secuita 9.50 12.40 13.50 19.55 22.10

L’Argilaga  9.55 12.35 13.55 19.50 * 22.05

L’Argilaga 9.55 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  9.15 12.00 19.15 21.30

La Secuita 9.50 12.40 19.55 22.10

L’Argilaga  9.55 12.35 19.50 * 22.05

L’Argilaga 9.30 

La Secuita 9.34

Reus   10.12

 

Dissabtes feiners (tot l’any)

Festius (tot l’any)

* Dues hores abans a l’hivern

Dilluns

* Dues hores abans a l’hivern

l’”Anem a caminar”, una iniciativa que ens ha ajudat a descobrir molts dels racons del 
nostre municipi tot caminant. 

Aquest any s’ha seguit la “Ruta dels quatre pobles”, un recorregut que s’ha elaborat du-
rant tots aquests anys durant les diferents caminades dels dimarts a la tarda. Durant dos 
dimarts les sortides s’han realitzat des de fora del municipi, amb sortida des del Rourell i 
també des dels Pallaresos.
L’últim dia de les caminades es va arribar fins als Pallaresos, on es va berenar, i es va 
tornar de nit cap a la Secuita.
Durant la resta de l’any se seguiran fent sortides i la pròxima serà el dia 25 d’octubre 
cap a Boí.

Anem a caminar
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Per demanar visita al vostre metge i infermera, truqueu al telèfon 902 111 444. També 
podeu demanar-la a www.gencat.net/ics. Per atenció continuada o qualsevol altra 
informació truqueu al CAP del Morell: 977 840 656.

Dra. Millán
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30 - 12 8.30 - 12 8.30 - 12 8.30 - 12

Vistabella 12.30-13.30

L’Argilaga 12.30-13.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

Sra. Massó
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

La Secuita 8.30 -10.30 8.30 - 12 11 - 13 8.30 - 12 8.30 - 12

Vistabella 8.30 - 10.30

L’Argilaga 8.30 - 10.30

Les Gunyoles 12.30 13.30

Reus   18.30

La Secuita 19.08

L’Argilaga  19.12

informació municipal

La Secuita se suma al conjunt d’ens locals que donen suport a la realització de consultes 
per a la independència. El plenari celebrat aquest dilluns passat va aprovar una moció 
presentada pel grup d’ERC en defensa del dret a decidir i de la consulta popular per a la in-
dependència d’Arenys de Munt. El text encoratja a tots els municipis dels Països Catalans 
a realitzar consultes del mateix tipus conjuntament amb la societat civil com un “saludable 
exercici de democràcia”. A més, es demana el màxim respecte al dret dels municipis a 
convocar aquestes consultes i que els ciutadans de Catalunya es puguin pronunciar per 
decidir el seu futur sense traves i amb total llibertat. La moció va ser aprovada per unanimi-
tat per tots els regidors assistents amb els vots dels membres d’ERC i CiU.

Aprovació de la 
moció en defensa 
del dret a decidir 

Horari de la consulta mèdica i d’infermeria
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La idea de crear L’Associació de Joves de la Secuita va ser fruit d’una 
iniciativa voluntària per part d’un grup d’amics de La Secuita que volíem 
aprofitar les estones que ens trobàvem, per organitzar festes i/o acti-
vitats on tota la gent del poble hi pogués participar. Pensàvem que el 
poble enyorava les antigues comissions de festes que hi havia hagut i 
crèiem que els joves érem les persones idònies per ocupar el seu lloc. 
Tenim experiència en festes populars; quan nosaltres érem petits encara 
es ballaven sardanes a la plaça del poble, es feien pessebres vivents, 
sardinades populars, cantades d’havaneres i unes festes majors on hi 
participaven activament totes les generacions. Som voluntaris, ja que 
dediquem el nostre temps lliure a preparar qualsevol activitat, sempre 
pensant en les ofertes més plurals on tothom hi tingui cabuda. Ho fem 
exclusivament pel nostre poble, perquè volem que els més petits i els 
més grans puguin gaudir d’una cavalcada de reis, per exemple, gens 
envejable a la dels pobles veïns, on s’olori un clima familiar, casolà i de 
germanor per part de tots els que hi  participin.

La primera activitat amb que es va donar a conèixer l’Associació va ser el 
Sant Joan de 2008. Vam organitzar un sopar popular, acompanyat d’un 
grup de música mentre cremava la foguera i els nens tiraven petards. 
Durant la Festa Major del 2008 vam preparar algunes activitats per tal 
d’ampliar el programa de festes; com ara les activitats infantils, torneig 
de futbol i de petanca, els play-backs o el karaoke. La cavalcada de Reis 
va ser una de les activitats que ens va fer més il·lusió. Tots recordem 
la màgia que provoquen aquestes festes als infants i per extensió, als 
seus familiars. Volíem intentar fer-los viure la festa de la millor manera 
possible. Vam fabricar tres carrosses, en comptes d’una sola que és el 
que marcava la tradició. Després de Reis, vam preparar Carnaval. Va 
consistir en una tarda dedicada als més petits fent-los-hi jocs infantils i 
desfilada de disfresses, que va ser tot un èxit!, i la nit va anar dedicada 
a aquells ja no tan petits on també hi va haver una gran 
desfilada. Aquest estiu, a part de supervisar algunes 
activitats de la Festa Major, també hem organit-
zat la Festa de la Verema que va durar tot un 
cap se setmana sencer. Hi va haver cine-
ma a la fresca, sopar popular i activitats 
dedicades a la Diada de Catalunya. Es 
van escollir els hereus i les pubilles lo-
cals, infantils i juvenils. El plat fort de 
la Festa del Vi va ser la nit de DJs de 
divendres dia 11 i la nit posterior on 
vam rebre la visita de quatre grups 
de música actuals a l’estil de rumba 
catalana, ska i reggae, entre d’altres.

Ara però, tenim nous projectes al cap. Tenim pensat organitzar 
algunes activitats benèfiques per tal de recollir diners per al pro-
jecte de Requena (Perú), que des de fa un temps s’hi està treba-
llant des de l’Ajuntament. Volem col•laborar-hi, dins de les nos-
tres capacitats, i properament us en farem arribar més detalls. El 
projecte en el qual actualment estem treballant és la Festa Major 
vinent. 

Cada vegada l’Associació està més consolidada com a grup, 
anem aprenent dels nostres errors de principiants i ens enfortim, 
esperançats que tot allò que anem organitzant vagi agafant més 
forma i tingui una millor acollida i resposta per part del poble. 
Aprofitant aquesta ocasió, ens agradaria donar les gràcies a to-
tes aquelles persones que des del primer dia ens han mostrat 
el seu suport i agraïment per la feina feta participant en tot el 
que hem proposat. A més a més, voldríem fer una crida a tots 
aquells joves d’entre 18 i 30 anys que se sentin identificats amb 
les característiques de l’Associació i tinguin ganes de col·laborar-
hi amb la finalitat de fer del nostre poble un poble amb més vida 
i oferta social i recreativa. Organitzar qualsevol activitat compor-
ta molta feina i com més siguem, en podrem preparar més i de 
millors.

Els interessats es poden posar en contacte amb nosaltres 
enviant un correu electrònic a:

associaciojovessecuita@hotmail.com

Alguns dels membres de l’Associació de Joves 
el passat dia 11 de setembre


