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Sortida per la Gent Gran
de Barcelona
25 de novembre de 2014

Inscripcions: Oficines de l'Ajuntament (en horari d'atenció al públic) 
C/Sant Cristòfol, 2 - 43765 La Secuita. Tel. 977 611 454
Màxim: 45 places. Per rigorós ordre d'inscripció.
Termini d'inscripció: fins el 7 de novembre o esgotament de les places

Visita al Born

Sortida:
Lloc:

Tornada:
Preu:

El preu compren:

14 hores
Parada Bus Piscines
Aproximadament 21 hores
Empadronats 15€ / No empadronats 20€
· Anada i tornada en autocar
· Entrada visita guiada:

Jaciment Arqueològic (En grups de 15 persones)

· Entrada no guiada:
Exposició Permanent

· Entrada no guiada:
Exposició Inaugural

  Juliol 2014  ·  Setembre 2014

Quatre
núm. 21

pàg. 3

pàg. 8

pàg. 6

Escola Bressol
Municipal

Els Guillemets”Els Guillemets”““

Subvencions atorgades
per la Diputació de Tarragona
Exercici 2014

Nou aparcament a l’Escola Guillem 
de Claramunt
Deu estius d’Anem a caminar!
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Eudald Roca i Gràcia
Alcalde

El títol d’aquest editorial correspon al de la campanya 
endegada per l’Assemblea Nacional Catalana i Òm-
nium, principals impulsores de la mobilització social 
sobiranista que arreu del país estem vivint aquests 
últims anys, anomenat “el procés català”.
Cal que refresquem la memòria i ens apropem als 
orígens de la qüestió.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1978 havia 
quedat clarament insuficient i calia reformar-lo. El 
Parlament de Catalunya aprovà el 30 de setembre 
de 2005 la Proposta de Nou Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, que fou acceptada a tràmit pel Congrés 
dels Diputats el 2 de novembre de 2005. 
Fou aprovat pel Congrés dels Diputats el 30 de Març 
de 2006 i pel Senat el 10 de maig de 2006, després 
d’una substancial modificació i fou aprovat en re-
ferèndum pel poble de Catalunya el 18 de juny de 
2006. Promulgat i publicat oficialment, per l’aprova-
ció de la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de Juliol, entrà 
en vigència el 9 d’agost de 2006.
Entre el 13 de setembre de 2009 i l’abril de 2011 es 
van celebrar diverses consultes sobre la indepen-
dència de Catalunya arreu del principat, amb uns re-
sultats molt favorables al «Sí». Al nostre municipi és 
celebrà el 26 d’abril de 2010, amb el següent resul-
tat: Vots emesos: 428 (33,88 %); Vots sí: 393 (92,25 
%); Vots no: 26 (6,10 %); Vots en blanc: 7 (1,64 %) i 
Vots nuls: 2 (0,47 %).
El 28 de juny de 2010, el Tribunal Constitucional, 
davant el recurs d’inconstitucionalitat presentat per 
diputats del Partit Popular, va dictar sentència per 
majories variables. Va publicar el veredicte aquell 
mateix dia, i la sentència completa el 9 de juliol. Va 
deixar clara la “ineficàcia jurídica” del Preàmbul (en 
referència al terme nació per referir-se a Catalunya). 
Tot i que el veredicte manté la definició de Catalunya 
com a nació, va declarar 14 articles inconstitucionals 
(1 totalment i 13 parcialment), i en va reinterpretar 
27 més.
El 10 de juliol del 2010 va haver-hi una manifesta-
ció a Barcelona, sota el lema”Som una nació, nosal-
tres decidim”,  en contra de la resolució del Tribunal 
Constitucional, recolzada per tots els partits polítics 
del Parlament de Catalunya, menys pel PPC i per 
Ciutadans. L’assistència va ser d’un milió i mig de 
persones, segons els organitzadors, i d’un milió cent 
mil, segons la Guàrdia Urbana.
La reacció dels ajuntaments catalans a la retallada 
estatutària fou l’aprovació de mocions declarant l’ex-
clusió moral de la Constitució espanyola dels respec-
tius municipis.
Durant els anys 2011 i 2012 van sorgir diverses ini-
ciatives ciutadanes en resposta a les agressions o 
incompliments de l’Estat espanyol. Un exemple en 
fou la campanya No vull pagar, contra els peatges 
amortitzats als territoris de parla catalana. Un altre 
col·lectiu va denunciar el dèficit fiscal català amb la 
campanya “Diem prou”.
Durant la Diada Nacional de Catalunya de l’any 
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Exercici 2014
PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS 
I PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL 
Concepte:  SISTEMA DE SO CASAL DE LA SECUITA I AIREJADOR CASAL DE LES GUNYOLES 
Pressupost elegible 6.862,44 euros 
Import concedit 5.840,35 euros 
 
PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA 
PROLIFERACIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES 
Pressupost elegible 2.593,48 euros 
 
Concepte: CONTROL DE PLAGUES MOSQUIT TIGRE I/O MOSCA 
Import concedit 1.048,52 euros 
 
Concepte: REDUCCIÓ ANIMALS PERIDOMÈSTICS I DOMÈSTICS 
Import concedit     917,05 euros 
 
PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE 
L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ 
Concepte: AIGUA 
Pressupost elegible 8.638,31 euros 
Import concedit 5.614,73 euros 
 
PER A GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ 
Concepte: GESTIÓ I FUNCIONAMENT  CASALS CULTURALS DELS NUCLIS DE POBLACIÓ DE LA 
SECUITA 
Pressupost elegible 7.707,93 euros 
Import concedit 2.587,80 euros 
 

PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY 
Concepte: PISCINES 
Pressupost elegible 8.900,00 euros 
Import concedit 7.808,80 euros 
 
PER EL FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT DELS CONSULTORIS LOCALS 
Concepte: CONSULTORIS (CONSULTORI MEDIC DE L’ARGILAGA) 
Pressupost elegible 9.988,55 euros 
Import concedit 4.521,00 euros 
 
SUBVENCIÓ DEL PLA ESPECIAL D’INVERSIONS SOSTENIBLES (PEIS) 
Concepte: Sustitució de l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència i l’estalvi 
energètic. 
Pressupost elegible 30.091,83 euros 
Import concedit 27.846,64 euros 
 
SUBVENCIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL 
Concepte: Construcció mur contenció Parc Miret 
Pressupost  23.070,11 euros 
Import concedit 18.456,09 euros 

SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA. SAC CULTURA-2014 
Concepte: Rasa de ventilació i pavimentació del porxo de l’església del Sagrat Cor a 
Vistabella (2a fase) 
Pressupost  37.500 euros 
Import concedit 15.000 euros 
 
PAM 2014 (PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL) 
Concepte: Construcció d’una pista poliesportiva i dos pistes de padel a la Secuita 
Pressupost  258.227,29 euros 
Import concedit 120.000,00 euros 
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Subvencions atorgades
per la Diputació de Tarragona

Ara és l’hora!
2012, va tenir lloc a Barcelona  la manifestació 
“Catalunya, nou estat d’Europa” . Fou organitzada 
per l’Assemblea Nacional Catalana, la presidenta de 
la qual, Carme Forcadell, va dir que “el 12 de setem-
bre, el Govern haurà de començar a treballar per la 
independència de Catalunya”. Tots els editorials dels 
diaris catalans de l’endemà explicaren de manera di-
àfana que la manifestació fou inequívocament inde-
pendentista.  L’afluència de participants a la marxa 
va ser massiva, ja que les estimacions d’assistència 
fluctuen entre 1,5 milions, segons la Guàrdia Urbana 
i el Departament d’Interior, i uns 2 milions, segons els 
organitzadors de l’acte. Amb tot, més tard, la delega-
ció del govern espanyol a Catalunya rebaixà aquest 
nombre a 600.000 persones.
El 23 de gener de 2013, la Declaració de sobirania i 
del dret a decidir del poble de Catalunya va ser una 
resolució del Parlament de Catalunya, amb la qual 
es va acordar iniciar el procés cap al dret a decidir, 
aprovada amb 85 vots a favor, 41 en contra i dues 
abstencions.  El Tribunal Constitucional d’Espanya 
va suspendre la Declaració, però la Mesa del Parla-
ment de Catalunya va considerar que aquesta con-
tinuava «vigent» perquè “una voluntat política no es 
pot suspendre”.
L’onze de setembre de 2013, La Via Catalana cap 
a la Independència, més coneguda com a Via Ca-
talana, va ser una cadena humana d’uns 400 qui-
lòmetres a Catalunya, proposada per l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), amb l’objectiu de reivin-
dicar la independència de Catalunya.  Va comptar 
amb el suport de les 14 entitats no governamentals 
que col·laboren a la iniciativa.  Va seguir el traçat de 
l’antiga Via Augusta, des del Pertús (Vallespir) fins 
a Alcanar(Montsià). Segons Carme Forcadell, presi-
denta de l’ANC, va ser “un símbol, el símbol de la 
unitat del poble català per assolir la sobirania naci-
onal”.
En total, 1.600.000 manifestants van participar en 
la Via Catalana, 500.000 dels quals van ocupar els 
carrers de la ciutat de Barcelona, segons el Departa-
ment d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
El dotze de desembre de 2013, els grups polítics de 
CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP, posen data -el  9 de 
novembre de 2014- per a la celebració d’un refe-
rèndum, en el qual es preguntarà sobre la indepen-
dència, amb una doble pregunta: Vol que Catalunya 
esdevingui un estat? Amb dues respostes, sí o no. I 
aquells que votin que sí en aquesta primera pregunta 
podran respondre a aquesta altra: En cas afirmatiu, 
voleu que aquest estat sigui independent? El refe-
rèndum mai ha estat autoritzat per l’estat espanyol.
A la Diada Nacional de Catalunya de 2014, es 
va commemorar el tricentenari de la caiguda de 
Barcelona i de l’abolició de les institucions catalanes. 
Pertot arreu del país i a la diàspora catalana van or-
ganitzar-se manifestacions commemoratives, reivin-
dicatives i festives, moltes caracteritzades per l’anhel 
de recobrar les llibertats perdudes. L’actuació més 
multitudinària va ésser la Via Catalana, anomenada 

V, que va omplir l’Avinguda Diagonal i la Gran Via 
d’uns 1,8 milions de manifestants, segons les dades 
de la Guàrdia Urbana,  sota el lema «Ara és l’hora».
El Parlament de Catalunya, el 19 de setembre de 
2014,  aprova la Llei de consultes populars no re-
ferendàries i d’altres formes de participació ciu-
tadana. És una llei que desenvolupa l’article 122, 
sobre consultes populars de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. La llei permet als poders polítics de 
Catalunya realitzar consultes a la ciutadania amb 
l’objectiu de conèixer la seva opinió sobre una de-
terminada actuació o política pública. Aprovada amb 
el suport dels diputats de CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP 
i PSC, fent un total de 106 vots a favor i de 28 en 
contra. 
Entre els dies 22 i 27de setembre, 920 municipis de 
Catalunya mostren el seu suport a les institucions ca-
talanes aprovant mocions plenaries. Al nostre muni-
cipi va ser aprovada, per majoria dels grups polítics, 
el 22 de setembre al vespre.
La llei fou publicada al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya el 27 de setembre de 2014. El mateix 
dia, el President de la Generalitat, convoca als cata-
lans a decidir el futur polític del país en una consulta, 
el proper dia 9 de novembre de 2014.
El dia 29 de setembre el Govern d’Espanya va pre-
sentar un recurs d’inconstitucionalitat en contra de 
determinats articles d’aquesta llei.  A la vesprada del 
mateix dia es van reunir de manera extraordinària 
els magistrats del Tribunal Constitucional d’Espanya 
admetent el recurs a tràmit i deixant en suspensió 
els preceptes recorreguts de la llei a l’espera d’una 
sentència definitiva.
El quatre d’octubre, 920 alcaldes dels 942 municipis 
de Catalunya, entreguen al President de la Genera-
litat les mocions aprovades en suport de la consulta 
del 9-N, en un acte sense precedents al Palau de la 
Generalitat a Barcelona. Personalment, mai no m’he 
sentit tan orgullós de poder representar el nostre mu-
nicipi.
El 14 d’octubre, donada la suspensió de la consul-
ta, es convoca per a la mateixa data i preguntes,  la 
formula alternativa del “procés de participació ciuta-
dana” i malgrat les primeres indecisions, tothom fa 
pinya perquè aquesta sigui un èxit de participació. Es 
posa a disposició de la ciutadania un total de 6.430 
punts de participació, ubicats a 1.255 locals, a 938 
ajuntaments de Catalunya. Aquests espais són cen-
tres educatius, la titularitat dels quals és de la Gene-
ralitat, i  cedits pels ajuntaments.
Al nostre municipi, votarem. Votarem amb norma-
litat democràtica, com si es tractés d’una elecció 
qualsevol.  Votarem a l’escola, en dues meses, com 
sempre, i cada ciutadà podrà expressar lliurement la 
seva voluntat.
Ara és l’hora! No falteu a la cita, el futur de tots i totes 
és a les vostres mans.
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Les instal·lacions El passat 15 de setembre, va entrar en funciona-
ment un nou equipament educatiu per als més pe-
tits del municipi. Aquest nou equipament, del que 
fins ara no disposàvem i d’altra banda tant reclamat 
al municipi, des que es va perdre fa més de vint 
anys, és la nova Escola Bressol Municipal “Els Gui-
llemets”, de titularitat municipal, per atendre alum-
nes d’1 i 2 anys.

Donades les dificultats de l’actual moment econò-
mic i social, s’ha apostat per concentrar i aprofitar 
al màxim els recursos educatius dels que disposa 
el municipi, construint dues noves aules i els seus 
equipaments dins del recinte de l’Escola Guillem 
de Claramunt. 

El fet d’ubicar-la dins del recinte escolar facilitarà la 
mobilitat i l’accés als dos centres educatius a les fa-
mílies que tenen varis fills o filles en diferents edats 
escolars, coincidint els horaris d’entrada i sortida 
i evitant els desplaçaments a diferents punts del 
municipi.

Tant la nova ampliació com l’escola de la Secuita 
estan projectades segons la normativa vigent. És 
idònia per acollir als més petits i atendre les seves 
necessitats. A més a més, l’edifici està adaptat per 
a la mobilitat de les persones amb discapacitats o 
cotxets, per tant no té barreres arquitectòniques i  
garanteix la comoditat i seguretat de tots els usu-
aris. 

El nou centre d’educació infantil oferta un màxim 
de 37 places, distribuïdes en dues aules: una de 
P1 (d’1 any) i una de P2 (de 2 anys), cuina, buga-
deria, despatx, vestidors, magatzem i zones comu-
nes com passadís i rebedor. La instal·lació disposa 
de sistema de descalcificació d’aigües generals i 
de purificació, mitjançant osmosi, per a l’aigua de 
consum. Les aules estan dotades de zona de can-
viador de bolquers, lavabos i piques adaptades als 
requeriments de la normativa vigent. També dis-
posen d’equips de depuració d’aire, climatització, 
terra de parquet, sortida directa al pati i molta llum 
natural. 

Els nous espais dels que disposa l’Escola Bressol 
són:

• Dues aules de grans dimensions amb can-

viadors, lavabos i banyera. Per a  P-1 i P-2.

• Zona de cuina d’adaptació i zona de buga-
deria.

• Vestidors per al personal.  

• Aparcament de cotxets.

• Despatx de direcció.

• Magatzem.

• Pati propi, aïllat de la resta de l’escola.

També els espais compartits amb l’escola Guillem 
de Claramunt són :

• La cuina central. 

• Sala de reunions.

• La sala de psicomotricitat.

• La zona poliesportiva coberta i descoberta. 

L’Equip humà 
L’equip educatiu té una base multidisciplinària, per 
cobrir diferents àrees de l’educació, tant dins del 
centre com en l’entorn social del municipi. 

La multiprofessionalitat de l’equip educatiu ens 
permet donar respostes globals, contemplant els 
infants des de diferents perspectives (cognitiva, 
afectiva, social, psicomotriu i comunicativa), totes 
elles encaminades a potenciar el desenvolupament 
harmònic i integral dels infants.  Tot l’equip humà 
ha superat un procés d’oposició pública, davant 
d’un tribunal qualificador format per membres de 
l’Escola d’Administració Pública i del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Està format pels següents professionals:

Direcció: 

Mª Rosa Barreto Ferrer. Educadora Social, 
especialista en Trastorns del Comportament 
Infantil. Diplomada en Puericultura. Tècnica 
en Educació infantil. Tècnica Sanitària. Tècni-
ca en Riscos Laborals.  Experta Universitària 
en Discapacitats Psíquics i Experta Universi-
tària en Tecnologies Educatives Aplicades a 
l’Educació. Postgrau en Direcció de Centres 
Educatius.

Personal d’aula:

Rosalia Miró Ferré. Mestra infantil. Tècnica 
Superior en Arts Plàstiques i fotografia.

Carla Cano Jiménez. Tècnica en Educació 
infantil. Llicenciada en Llengües.

Foment de la participació dels 
pares i mares
Es fomentarà la participació activa de les famílies 
en el si de l’escola, per facilitar que les famílies i 
l’escola comparteixin l’educació i el creixement 
dels nens i nenes. 

L’Escola Bressol municipal “Els Guillemets”, és una 
escola aconfessional i laica, d’immersió lingüística 
en tres idiomes (català, castellà i anglès), partícep 
dels valors culturals més propers, lligada a la vida 
del municipi, amb l’entorn natural, social i cultural 
que l’envolta. Donarà atenció als nens que tenen 
necessitats especials, amb atenció a la diversitat i 
amb una avaluació contínua.

 Amb un projecte educatiu innovador és necessari  
involucrar  les famílies i gaudir de la seva participa-
ció per potenciar el desenvolupament integral dels 
seus fills, així com anar adaptant els serveis a les 
necessitats reals de les famílies i el seu entorn. 

Servei de menjador i acollida
L’escola bressol compta amb un servei de cuina 
propi, d’elaboració al mateix centre Guillem de 
Claramunt. Els àpats estan controlats per l’equip 
del centre, dietes equilibrades i adaptades als més 
petits (triturats i transició als sòlids). La cuina de 
l’escola de la Secuita destaca per la seva alta qua-
litat en l’elaboració de menús i per la utilització de 
productes ecològics, naturals i frescos.

El fet de comptar amb l’elaboració en el mateix 
centre, permet l’adaptació a necessitats especi-
fiques dels alumnes, com al·lèrgies, intoleràncies 
o menús especials per malaltia. L’elaboració del 
menjar està supervisat per les inspeccions dels de-
partaments d’Ensenyament i Sanitat de la Genera-
litat de Catalunya.

El servei d’acollida s’inicia a les 7:30 h. del matí 
i permet a les famílies poder deixar els seus fills 
i filles en un horari compatible al d’entrada a les 
seves feines.

Aquest nou projecte i servei educatiu, que ha co-
mençat amb l’objectiu de donar resposta a les ne-
cessitats que com pares i mares de fills d’1 i 2 anys 
podeu tenir, ens il·lusiona profundament. Aquest 
repte vol ser un model educatiu de primer ordre, 
en el qual ens  agradaria que us sentíssiu  part 
implicada. Amb la convicció que és el millor que 
podem oferir a les famílies del municipi amb fills i 
filles petits.

Escola Bressol
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En sessió plenària celebrada el dilluns 22 de se-
tembre es va aprovar inicialment el Pla de Millora 
Urbana del sector SUE 3 Ctra. del Pont, conegut 
com a urbanització dels Diumenges. S’ha iniciat, 
per tant, el període d’informació pública així com 
les consultes als organismes competents prèvies a 
l’aprovació provisional del pla. La seva formulació 
s’ha dut a terme un cop aprovat el text refós de 
la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Planejament per part de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme. És el pas previ a la reparcel3lació i 
urbanització de l’àmbit que culminaran el procés de 
legalització.

Aprovació inicial del 
Pla de Millora Urbana 
SUE 3 Ctra. del Pont

7

L’Ajuntament de la Secuita i l’Institut Català d’Ar-
queologia Clàssica han signat uns convenis de 
col•laboració que es va aprovar en el ple del 16 
de juny de 2014: un de col·laboració i un d’espe-
cífic per a  l’aixecament del traçat de l’aqüeducte 
romà. Els treballs estan finançats per l’Ajuntament 
i pugen 2.595,62 euros. A través d’aquests conve-
nis han aconseguit, a través de l’arxiu històric de 
l’exèrcit i en format digital, el plànol de l’aixecament 
de l’aqüeducte romà elaborat per l’arquitecte Rovi-
ra l’any 1781 que va servir de base per a la cons-
trucció de la Mina de l’Arquebisbe.

L’última setmana de juliol del 2014 arqueòlegs de 
l’ICAC, en Jordi López i en Josep Maria Puche, han 
topografiat el traçat de l’aqüeducte romà del Gaià 
pel terme de la Secuita.

No hem de confondre l’aqüeducte romà amb la 
mina de l’arquebisbe; són dos construccions molt 
diferents, ens diu Jordi López. L’aqüeducte romà 
va ser construït en època romana per portar aigua 
a la ciutat de Tarraco des del Pont d’Armentera. 
Mentre que la mina de l’arquebisbe abastia d’aigua 
a la ciutat de Tarragona al segle XVIII i captava 
l’aigua a Puigpelat.

A finals dels anys vuitanta, un equip de la Univer-
sitat Rovira i Virgili dirigit per Rodolfo Cortés va fer 
un estudi dels aqüeductes de Tarraco. Gran part 
del seu treball va centrar-se en el terme municipal 
de la Secuita, on es va fer un seguiment exhaustiu 
de les restes existents, i van ser localitzats més de 
seixanta trams, alguns en perfecte estat de conser-
vació, i tots ells reutilitzats com a base dels marges 
de pedra, ens diu Jordi López.

La finalitat d’aquest estudi és conèixer millor l’estat 
de conservació de les restes d’aquest aqüeducte 
en el seu pas pel terme en l’actualitat. Jordi López 
comenta que l’aqüeducte ha estat molt malmès a la 
zona del Pontarró degut a les obres d’aplanament 
que s’han anat succeint en els últims anys sense 
cap control. 

Aquests dos arqueòlegs han començat el seu es-
tudi al límit amb el terme de Nulles al costat del tor-
rent del Bogatell. No hem pogut trobar el pont que 
superava el torrent a causa de la frondositat de la 
vegetació en aquesta zona, ens diu Jordi López. A 
partir d’aquí han anat baixant cap al sud fins arribar 
al terme dels Pallaresos. 

Seguint el traçat de la mina de l’arquebisbe pots 
seguir el traçat de l’aqüeducte romà, ens diu en 
Josep Maria Puche. L’aqüeducte romà passa a uns 
metres per sota del traçat de la mina de l’arquebis-
be i va seguint les corbes de nivell. Al costat del po-
ble de l’Argilaga es conserva un tram d’aqüeducte 
molt bonic i en molt bon estat de conservació, ens 
comenta Jordi López. Caldria protegir-lo i preser-

Arqueòlegs de l’ICAC
topografien l’aqüeducte del 
Gaià al seu pas per la Secuita

Durant el passat mes d’agost s’ha construït un nou 
mur de contenció al parc Miret de la Secuita. Es 
tracta d’un tram de 14 metres situat a l’extrem del 
parc, prop del recinte escolar, que presentava un 
risc evident d’ensulsiada per efecte de les pluges i 
pel deficient sistema constructiu emprat en el seu 
dia. El nou mur, de formigó armat, s’ha dissenyat  
com a prolongació de l’existent (sense la reculada 
prèvia) i amb una nova barana. També s’ha apro-
fitat per substituir la barana de la zona de la coo-
perativa per garantir la seguretat de les persones. 
Les obres han estat executades per AOS Agrupa-
ció d’Obres i Serveis, les quals han tingut un cost 
de 21.200 € i han estat subvencionades en un 80% 
per la Diputació de Tarragona.

Nou mur al parc Miret

El passat 15 de setembre, coincidint amb l’inici 
del curs escolar, va entrar en funcionament el nou 
aparcament de l’escola Guillem de Claramunt.

Amb una superfície de 2.371,91 metres quadrats i 
una capacitat de places per a 52 vehicles, pretén 
donar solució a la manca d’aparcament per vehi-
cles que patia l’escola del municipi i que compor-
tava moments de certa perillositat i col·lapse cir-
culatori en les hores punta d’entrada i sortida dels 
alumnes del centre.

Per poder dur a terme l’actuació han estat adquirits 
298 m2 de la finca confrontant, per tal de garantir 
l’accés a l’aparcament en ambdós sentits de circu-
lació. El solar ha estat anivellat per garantir l’elimi-

Nou aparcament a l’Escola
Guillem de Claramunt

Està en estudi la remodelació de l’actual pista de 
Les Creus, un espai força degradat amb el pas dels 
anys i que en el seu dia va constituir l’únic equi-
pament esportiu de la Secuita. Inaugurada als co-
mençament dels anys 70, com una pista de tennis, 
el pas del temps ha anat deixant aquest espai com 
un element residual. La manca d’urbanització de 
l’entorn, el mal estat de la pavimentació i diversos 
actes de vandalisme, així com les queixes del veïns 
pel mal ús de la instal·lació que feien alguns usu-
aris, l’ha anat fent caure en l’abandó. Actualment 
s’està estudiant la recuperació de l’espai, de més 
de 2.000 m2 i l’arquitecte redactor de la proposta 
de remodelació és en Lluís Ribé. Es vol crear un 
lloc obert i agradable, que permeti  la seva utilit-
zació a diferents tipus d’usuaris: petits, joves, gent 
gran... I que les zones enjardinades siguin de baix 
manteniment, utilitzant plantes autòctones i aromà-
tiques de la zona.

L’estudi proposa: la demolició de l’actual pista; el 
manteniment d’una zona de joc polivalent, més pe-
tita que l’actual; la protecció de les zones de gol per 
que les pilotes no afectin als veïns i d’altres usua-
ris; la instal·lació d’una zona de joc infantil; dues 
pistes de petanca; tennis de taula (ping pong); pista 
per a monopatins; grades; enllumenat dels recorre-
guts i enjardinament perimetral, marcant el pas de 
recorreguts per als vianants i la construcció d’una 
rampa d’accés adaptat que salvi l’actual desnivell 
existent 

Actualment el projecte està en fase d’estudi, pen-
dent de valoració econòmica i consignació pressu-
postària, amb la previsió d’inici de les actuacions 
per a l’any vinent. I tot depenent de la capacitat 
econòmica de l’Ajuntament, es podria realitzar en 
una o varies fases.

L’Ajuntament estu-
dia la remodelació de 
l’actual pista de Les 
Creus

Degut a la pèssima situació econòmica de la Gene-
ralitat de Catalunya, el Departament de Governació 
ha derogat totes les subvencions compromeses per 
a inversions del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya) compromès per a les anualitats 
2013 – 2016, a tots els municipis de Catalunya..

Aquestes actuacions estaven destinades a inver-
sions de millora de diferents infraestructures dels 
pobles del municipi. Ja en la seva concessió de 
19 de desembre de 2013, quedaren exclosos gran 
part dels projectes presentats pels ajuntaments, 
també per motius de restricció econòmica. L’ajun-
tament de La Secuita va poder salvar dos projec-
tes en aquesta fase, l’Escola Bressol Municipal i 
aparcament, per a l’any 2014, complementat amb 

L’actual situació econòmica de la Generalitat 
fa que suspengui totes les subvencions per 
inversions compromeses pel quatrieni 2013-
2016

Anualitat Pressupost  Sol·licitat Actuació proposada  Concedit Definitiu 
2014 366.508,64 100.000,00 Escola Bressol Municipal i aparcament 70.000,00 0,00 
2014 73.529,57   50.000,00 Reurb. Carretera Parc Miret La Secuita 0,00 0,00 
2014 154.071,55   50.000,00 Reurb. C/Once de Setembre Vistabella 0,00 0,00 
2015 167.730,38 120.000,00 Reurb. C/Tarragona  L’Argilaga 100.000,00 0,00 
2015 60.666,36   50.000,00 Pzs. Major i  De la Font Gunyoles 0,00 0,00 
2015 97.728,74   80.000,00 Coberta Magatzem Brigada Municipal 0,00 0,00 
2016 71.561,76   50.000,00 Coberta Teatre Casal L’Argilaga 0,00 0,00 

2013-16 113.000,00 113.000,00 Programa de manteniment 113.000,00 56.063,34 

 
1.104.797,00 613.000,00 

 
283.000,00 56.063,34 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

Text: Marc Dalmau. 
Fotografia: Jordi López

nació, per  laminació, d’aigües pluvials. També ha 
estat canalitzada la recollida d’aigües pluvials de la 
carretera i ha estat construïda una tanca perimetral 
que separa l’equipament de les finques veïnes.

Per garantir la durabilitat de l’asfalt pel pes del tràn-
sit rodat, s’ha excavat el terreny original i repussat 
el nivell amb una capa d’àrids compactats d’ uns 
50 cm de mitjana. S’ha procedit a la construcció de 
voreres de 2 m d’amplada per garantir la circulació 
de vianants i cotxets. S’ha dotat de mobiliari urbà 
(bancs i papereres). També s’ha il·luminat la zona 
d’aparcament i accessos i per finalitzar han estat 
senyalitzades 52 places d’aparcament, d’amples 
dimensions, per a que faciliti l’estacionament dels 
usuaris als centres educatius.

L’execució de l’obra ha anat a càrrec de l’empresa 
GICSA, Empresa Constructora, i formava part del 
projecte conjunt de construcció de l’Escola Bressol 
Municipal i aparcament del  complex educatiu, ad-
judicada per un preu de 269.976,81 €.

Un cop posada en marxa la nova instal·lació, l’ac-
cés a les escoles ha estat tancat al trànsit, mitjan-
çant pilones, per tal de garantir al màxim la segu-
retat dels alumnes i acompanyats en l’entorn dels 
centres.

una subvenció de la Diputació de Tarragona i la 
Reurbanització del carrer Tarragona de L’Argilaga, 
per a l’any 2015.

Amb el nou Decret de Resolució 104/2014 de data 
22 de juliol, tota la línia de subvencions queda de-
rogada i sense efecte. Malgrat que l’Escola Bressol 
ja està realitzada i que l’Ajuntament assumirà la 
part de la Generalitat de Catalunya, deixa el segon 
projecte en una situació d’impossible execució.

De moment, només es mantenen, malgrat que amb 
una retallada del 50%, les subvencions del progra-
ma de manteniment.

Quadre d’actuacions sol•licitades i dotacions eco-
nòmiques concedides pel PUOSC:

var-lo per les generacions futures.

Aquests dos arqueòlegs han fet la feina amb una 
estació que detecta satèl·lits americans i russos. 
La col·loquen en un punt elevat i a partir d’una 
antena van prenent coordenades sobre el territo-
ri. Hi ha un marge d’error de cinc metres, ens diu 
Josep Maria Puche, però després a l’ICAC corre-
gim aquest error. També documenten cada sector 
de l’aqüeducte a través d’una fotografia a la qual 
assignen un número de tram. Amb totes aquestes 
coordenades elaboraran un mapa on podran veure 
els trams conservats i podran estudiar amb profun-
ditat el recorregut de l’aqüeducte romà pel terme 
de la Secuita.
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Aquest estiu hem complert els deu anys de l’“Anem 
a caminar”. Una activitat que en cada nova edició 
te més seguidors. 

Com cada dimarts, durant els mesos de juliol i 
agost, nombrosos veïns ens han acompanyat per 
diversos camins dins i fora del municipi. Aquesta 
edició hem pogut visitar llocs com La Granja dels 
Frares al Morell, traspassant el riu Francolí; el Mas 
d’Enric al Catllar; la Pedrera del Mèdol;  les Coves 
i el Parc del Llorito a Tarragona o el Santuari de la 
Mare de Déu de Montserrat a Montferri.

Per posar fi a aquesta edició, en la qual tots estre-
narem nova samarreta per a l’ocasió, es va fer la 
tradicional “Caminada nocturna” per l’itinerari de la 
Ruta dels Quatre Pobles. Tot sortint de l’Argilaga, 
varem passar per Les Gunyoles direcció Vistabella, 
on els 150 participants varem fer una visita a l’es-
glésia modernista del Sagrat Cor, obra de l’arqui-
tecte Josep M Jujol i posteriorment soparem a la 
fresca, a les portes del Casal. Desprès de sortejar 
entre els assistents divers material per anar a ca-
minar, tornarem cap a l’Argilaga a la llum de les 
llanternes.

Volem agrair a tothom la seva participació  en  
aquesta darrera edició. Especialment als organit-
zadors, en Raúl de l’Argilaga i Cisco Brunet i Jordi 
Guri de la Secuita.

Deu estius d’Anem a
caminar!

Organitzat per L’Associació Cultural i Recreativa de 
Vistabella, el dia 21 de juliol a l’església del Sagrat 
Cor de Vistabella vam poder gaudir d’un excel·lent 
concert a càrrec de la coral alemanya Studio Voca-
le Karlsruhe, aprofitant la seva estada a Tarragona. 
Una coral de càmera, on hi participen cantants de 
totes les edats, la coral té la capacitat de fer sentir 
al públic els batecs del cor, l’harmonia i la sensació 
d’assistir a una experiència diferent.

Va ser tot un esdeveniment poder submergir-nos 
en l’alt nivell del concert i en el marc incompara-
ble de l’església modernista de Vistabella que el 
va acollir. Aquest cor de càmera està format per 14 

Concert Studio Vocale Karlsruhe

El diumenge dia 1 de juny, la gent gran del munici-
pi va fer la seva trobada anual al pavelló esportiu 
de l’escola Guillem de Claramunt de la Secuita.  A 
l’acte hi assistiren un centenar de persones que 
compartiren dinar, poemes i ball.

El menú consistí en amanida, paella, gelat i cafè. 
Hem de dir que el servei de càtering, el mateix que 
en altres edicions, no va estar gaire encertat en la 
elaboració de la paella d’enguany.  Malgrat això, 
el bon ambient de la trobada, la gran participació 
i l’esperit festiu dels assistents superà àmpliament 
els inconvenients del dinar.

En acabar el dinar,  la Sra. Carme Miró llegí un po-
ema per als assistents i començà la festa a càrrec 
de l’orquestra “FAN FAN I ESPEJOS SHOW”, que 
de la mà del seu cantant, en Jordi Freixes, varen 
fer una formidable actuació, en la qual tothom va 
poder fruir de cançons melòdiques i de més ani-
mades, que de ben segur portàren grans records 
als assistents i tothom que va voler va poder ballar 
molt animadament.

Dinar de la Gent Gran

L’exposició presentada el 16 d’agost, a la sala d’ex-
posicions de l’ajuntament, per la dissenyadora de 
joieria artística local Bàrbara Arnau i el productor 
local de vins Aleix Cortés, ens va permetre l’en-
trada a un món diferent, per a molts de nosaltres 
desconegut i ens va ensenyar a relacionar l’entorn 
amb l’art i l’art amb l’entorn. Descobrir les similituds 
i els ritmes de creixement. Cada joia ens va mos-
trar un moment, dolç, àrid, humit, aspre, brollador.

Igualment, els vins acompanyats per les joies ens 
van donar la frescor i la intensitat de cada moment. 
Les diferents aromes i sabors ens transportaren 
pels diferents paisatges d’aquestes contrades.

L’exposició restà oberta al públic del 16 al 22 
d’agost.

Tast de joies

El dia 15 d’agost es va inaugurar l’exposició 
“Vistabella, 1900-1970”, un recull de fotografies an-
tigues que es va plantejar amb l’objectiu de mante-
nir viu el record dels costums, festes i vivències. Un 
record per a la gent de Vistabella. L’exposició s’ha 
fet a partir de les 1.200 fotografies aportades per la 
gent del poble i s’ha pogut mostrar al públic fins al 
dia 11 de setembre al Casal Jujol.

El treball, una iniciativa de l’Associació Cultural i 
Recreativa de Vistabella, ha estat coordinat per 
Dolors Brunet, després de fer una important tria 
prèvia, preferentment de fotografies de caire ge-
neral, temes de vida quotidiana, treballs al camp, 
fotografies de grup, festes...

L’exposició de 66 fotografies, restaurades i ampli-
ades, es complementava amb dos àlbums on, per 
temes i seguint un cert ordre d’antiguitat, s’hi poden 
veure unes 400 fotografies:

Al primer, VISTABELLA 1900-1970, hi ha un recull 
de fotografies de caire general, fotografia de grup, 
festes religioses, treballs al camp, esdeveniments 
esportius, parc mòbil i algunes més  seleccionades 
per boniques i/o curioses...

A l’altre, VISTABELLA CASA A CASA, hi ha fo-
tografies familiars de cadascuna de les cases de 
Vistabella de la primera meitat del segle passat: 
una relació de les cases que hi havia a Vistabella 
els anys 50.

L’exposició seguia un ordre temàtic i, més o menys 
, cronològic:

- Vistes de Vistabella, escola 1917, retrats 
de grup de principis del segle XX....

- Treballs al camp: amb el carro, amb el trill, 
les primeres màquines de batre...

- Parc mòbil: el primer cotxe, el primer ca-
mió...

- Temps de guerra

- Festes religioses: comunions, celebrant 
Sant Isidre, Verge de Fàtima...

VISTABELLA 1900-1970.
Exposició de fotografies antigues

El dia 18 d’agost, com és tradicional, varem rebre 
la visita dels portants de l’aigua de Sant Magí, els 
quals porten l’aigua des de l’ermita de Sant Magí 
de la Brufaganya fins a Tarragona. I ho fan seguint 
la tradició, caminant i amb carros tirats per cavalle-
ries. Surten de la Brufaganya el dia 17, ben d’hora 
i fan nit a Bràfim. L’endemà enfilen cap a l’Argilaga, 
on tot el poble els espera. Redoblen les campanes 
quan els carros entren al poble: tothom a la plaça 
de l’Església! Que, de bon matí, el poble de l’Argi-
laga els ha preparat un bon esmorzar per recuperar 
forces.

Desprès del tradicional esmorzar, dels parlaments 
i dels agraïments, enfilen direcció a la Secuita, se-
guits per la mainada que els acompanya fins la sor-
tida del poble. En arribar a l’entrada de la Secuita, a 
“Cal Ferré”, tenen preparada una imatge molt anti-
ga de Sant Magí i els portants s’aturen per venerar-
la abans de seguir el seu camí direcció Tarragona, 
on arribaran a la tarda.

Avui dia, aquesta tradició s’ha convertit en l’única 
oportunitat que tenim de veure passar els carros 

Portants de l’aigua de Sant Magí

- Esports: equips de handbol anys 40 i anys 
50, campionats de tir anys 60...

Finalment, un petit audiovisual repassava les imat-
ges d’aquest recull històric, i ens feia una compa-
rativa entre el passat i el present, un reflex de tots 
els canvis viscuts pel poble i la seva gent al llarg 
del segle XX.

homes i 14 dones, dirigits per Werner Pfaff, funda-
dor del cor en 1980.

En el seu historial s’han de destacar els premis ob-
tinguts en els més importants concursos de corals 
d’Europa. La Studio Vocale Karlsruhe té una excel-
lent reputació internacional, fet que l’ha portat a ser 
convidada a festivals de tot el mon, com Sant Pe-
tersburg, Seul, Riga, Tolosa, Buenos Aires, Legna-
no, València, Manila, Mèxic o Tarragona.

En finalitzar l’actuació, l’Associació Cultural i Re-
creativa de Vistabella i l’Alcalde del Municipi varen 
obsequiar al seu director amb un llibre sobre l’Es-
glésia Modernista de Vistabella.

pels nostres carrers i els més grans recorden, amb 
enyorança, que no fa masses anys, aquests carros 
omplien la vida quotidiana dels nostres pobles.
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Podem qualificar de molt intensa l’activitat de l’ANC 
al nostre municipi durant el darrer trimestre, i és 
que l’actual situació del país mereix un esforç es-
pecial.

Durant les festes majors dels nostres pobles heu 
pogut veure la carpa de l’ANC. Us hi heu pogut 
acostar , preguntar per les qüestions del vostre in-
terès,  donar la vostra opinió, signar un vot, reser-
var una plaça per a  la Diada, adquirir samarretes 
o banderes i inscriure-us per fer de voluntaris o per 
col·laborar amb l’associació.

Les actuacions més significatives d’aquets mesos 
han estat: l’organització de la campanya “Signa un 
vot”, un concurs de fotografies, la presentació de 
la campanya “Ara és l’hora”, la lectura del manifest 
per l’abdicació del Rei, l’organització de la Diada 
Nacional de Catalunya, la presentació de la Moció 
per donar suport al 9N (aprovada per majoria al 
Ple de l’ajuntament de la Secuita el 22 de setem-
bre), la convocatòria davant dels ajuntaments de 
Catalunya -del passat 30 de setembre- o les dar-
reres accions iniciades, com vestir el país de groc 
o la “Giga Enquesta” que s’està realitzant aquets 
dies pels nostres pobles.

Menció especial ha estat l’organització dels actes 
de la Diada Nacional de Catalunya, el passat dia 
11 de setembre. Va haver-hi una concentració de 
veïns i veïnes a les 12 del migdia davant de  l’Ajun-
tament, és llegí el manifest de l’ANC on es recol-
zava el Govern de la Generalitat de Catalunya en 
l’organització del 9-N, per tal que els homes i les 
dones d’aquest país poguessin expressar lliure-
ment la seva opinió sobre la possibilitat d’un estat 
independent i entre aplaudiments i crits de “Visca 
Catalunya lliure!”per part dels veïns concentrats, 
és va hissar  la bandera estelada al balcó i es va 
cantar l’himne dels Segadors. Veritablement, va 
ser una jornada molt emotiva. Finalitzat l’acte, els 
veïns i veïnes que ens havíem de traslladar a la 
“V” de Barcelona, varem anar fins la parada del 
autobús de les piscines on ens esperaven els tres 
autobusos reservats. Un cop tothom ocupà la seva 
plaça, ens van trobar amb els dos autobusos de 
Pallaresos i el de Perafort, per tal de fer tots sis el 
viatge junts.

Si vols fer-te soci/a o col·laborar com a  voluntari/a 
amb l’ANC, pots posar-t’hi en contacte a aquesta 
adreça de correu electrònic: “pallaresos@assem-
blea.cat” 

Assemblea Nacional
Catalana
La Secuita – Els Pallaresos.
(ANC) / 11 de setembre de 2014
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ÈPOCA MODERNA

La construcció de la mina
de l’arquebisbe en el seu pas
pel terme de la Secuita.
Història i elements arqueològics.
Paraules clau: Mina arquebisbe, la Secuita, traçat, 
història, elements arqueològics.
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1. Història
A la segona meitat del segle XVIII la tònica gene-
ral era el retràs i la falta de prosperitat de les ciu-
tats peninsulars. No hi havia higiene, ni llum públi-
ca, ni aigua, ni llocs de descans. Amb Carles III i 
el despotisme il·lustrat arribarà el urbanisme i una 
època de certa prosperitat material als nuclis ur-
bans. Algunes personalitats eclesiàstiques com els 
arquebisbes de Tarragona, Joaquín de Santiyán o 
Francisco Armañá foren personatges claus d’aquest 
periode). A Tarragona no hi havia aigua suficient per 
cobrir les necessitats de la seva població. Al 1779 
va ser nomenat arquebisbe de Tarragona Joaquín 
de Santiyán i Valdivieso i durant els pocs anys que 
va viure a Tarragona va realitzar diferents projectes 
de millora però la més important va ser la construc-
ció d’un aqüeducte per solucionar la falta d’aigua de 
Tarragona. 

L’arquebisbe Santiyán supervisà la construcció de la 
mina i aprofità la proximitat a molts pobles per realit-
zar en ells la visita espiritual. Sabem que el dia 20 de 
març de 1783 va abandonar la Granja de la Tallada 
per anar a Vallmoll. En plena activitat de construcció 
de l’obra, el 5 de juliol de 1783, es va produir la sob-
tada mort de l’arquebisbe. Creiem que l’obra ja havia 
arribat en aquells moments al terme de la Secuita. 
Quan ja s’havia construït el pont del Bogatell (en el lí-
mit amb el terme de Vallmoll), s’havien construït 220 
vares lineals d’aqüeducte nou subterrani, la galeria 
que entra a la Secuita i s’havia prolongat la mina de 
l’Hospitalet en 100 vares lineals, va arribar l’ordre 
de suspensió de l’obra a causa de l’elevat cost de la 
construcció. Les obres realitzades des del pontet del 
Bogatell fins al Mas d’Estil·les sumaven 42,623 rals. 

A partir del Bogatell, on s’havia construït un pont per 
superar el torrent, es va acordar que en lloc de seguir 
l’aqüeducte romà, es construiria un tram nou fins ar-
ribar a la boca inferior de la mina construïda pels ro-
mans. El Comissionat va obligar a l’arquitecte Rovira 
a aprofitar l’obra romana considerant la seva utilitat i 
per ser una solució més econòmica. 

El successor de Santiyán, l’arquebisbe Armañá, va 
ser l’encarregat de continuar la construcció. Es va 
anar treballant fins a l’arribada del hivern; suspenent 
al novembre tota activitat a causa del fred. Les obres 
continuaren en el tram de l’aqüeducte nou contigu 
al mas d’Estil·les fins arribar a les terres de Gilet de 
Catllar, immediates a l’antiga mina de pas de la Cre-
ueta. 
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Apèndix
documental
1. La Secuita. Arxiu de la Secuita.

“Habiéndome hecho presente Don Guillermo 
de Rocabruna, dignidad de Hospitalero de 
esta Santa metropolitana Iglesia como en-
cargado por el Exmo. y Illo. Sor. Arzobispo 
para celar y procurar la conservación del 
conducto de agua romano, la necesidad a 
que se recomponga las Reales Justícias de 
su Jurisdicción procurarán por donde pase 
el citado acueducto el puntual cumplimien-
to de la Real Orden de 11 de julio de 1790 
comunicada al entonces por el Illo. Sr. Don 
Francisco Armañà por lo que S.M. tubo a 
bien conceder de que no se planten árboles 
ni cepas a cierta distancia de toda la línea 
de dicho Acueducto a saber las higueras a 
30 paces por parte, los demás árboles a 20 
y las cepas a 10; en consecuencia prevengo 
y mando a los Bayles Reales de los pueblos 
notados al margen zelen la debida observan-
cia dela citada Real Orden, no permitiendo 
que a las citadas distancias demarcadas del 
acueducto en sus respectivas jurisdicciones, 
existan árboles ni cepas, dando sus disposi-
ciones para que en el referido caso se arran-
quen a raíz dándome parte dentro diez días 
los mismos Bayles de quedar verificado por 
quienes corresponde y que a estos se les ha 
prevenido guarden y cumplan en lo sucesivo 
lo mandado por S.M pues que de qualquier 
contravención se les aplicará todo el rigor de 
la ley”.

Bibliografia

Text i fotografies: Marc Dalmau

2. Elements arqueològics
L’aqüeducte conegut com la Mina de l’Arquebisbe 
va ser dirigit per l’arquitecte Rovira. Té un recorregut 
de 28.300 metres i passa pels termes de Puigpelat, 
Nulles, Vallmoll, la Secuita, el Catllar, els Pallaresos i 
Tarragona. En el seu tram per la Secuita l’aqüeducte 
té un recorregut de 9.330 metres. 

El trajecte de la mina de l’arquebisbe no és coin-
cident amb el tram delimitat per l’antic aqüeducte 
romà. Però la seva proximitat en alguns trams ens 
fa pensar en una aprofitament de l’antiga estructura 
romana en la planificació del traçat de la mina mo-
derna.

En superfície hi trobem una sèrie d’elements visibles 
com poden ser les fites, els respiralls o els pous re-
gistre. 

Les fites indiquen un canvi sobtat de la direcció o un 
registre intern. Aquestes fites, en un primer moment 
eren pedres de  gran dimensions enterrades i amb la 
part superior arrodonida. Més tard es van posar fites 
de ciment amb la bandera de Tarragona i les lletres 
“Aigües de Tarragona”. 

Els respiralls o pous respiradors són també anome-
nats piles, pilons, xiuladors, bufadors, torres de se-
nyoria, xemeneies, etc. Aquests respiralls marquen 
el pas de la conducció. Són de forma cilíndrica es-
treta i alta d’uns 3 o 4 metres d’alçada i d’un i escaig 
d’amplada. Permetien mantenir la pressió atmosfèri-
ca. Les torres són coronades per un cos troncocònic 
que és l’única obertura que permet l’accés de l’aire a 
l’interior. El nom de xiulador prové de que en funció 
del cabal de la mina aquesta estructura emetia com 
el so d’una flauta. Avui en dia estan arrebossades 
amb materials moderns; encara que el material uti-
litzat era la pedra que tant abunda en els camps i el 
morter a base de fang, graves i calç. En el corona-
ment de les torres hi posaven trossos de ceràmica. 
Cada una d’elles està enumerada amb unes rajoles 
blaves que contenen el número de color blanc. A so-
bre hi trobem també la fita d’Aigües de Tarragona. 

També trobem les arquetes o pous registre tancats 
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Les excavacions de la mina es van dur a terme a 
terres de Dalmau i Rafí de l’Argilaga, de Mariano Gils 
de Vistabella i en les vinyes de Pablo Sastre i Fran-
cisco Gener de la Secuita. Els diferents sectors en 
els que es va treballar durant l’any 1783 i 1784 apa-
reixen ben diferenciats a través de diferents apartats 
que fan referència al pont del barranc del Bogatell, a 
la mina de Tudela i a les del Masvell i la Secuita. 

Els jornals eren pagats setmanalment al lloc del 
Pontarró. També es pagaven jornals als pobles de 
la Secuita i l’Argilaga on es traslladava en mula el 
pagador. Els obrers treballaven amb quadrilles i 
s’obrien pas per mitjà de pólvora i pics. Només en 
un sector hi podien treballar 15 paletes i 34 peons, a 
més a més de 18 minadors que obrien galeries amb 
una mitjana de 15 ajudants. També hi havia fusteres, 
carreters i molts peons construint voltes, portant pe-
dra, calç i arena. 

L’11 de juliol de 1790 va sorgir un edicte reial que 
manava que no es plantessin arbres ni ceps a certa 
distancia de tota la línea de l’aqüeducte. Les figueres 
no es podien plantar a menys de 30 passos de cada 
costat de la mina, els altres arbres a 20 i els ceps a 
10. El decret va ser enviat als diferents batlles dels 
pobles per on passava l’aqüeducte i aquests van 
haver d’arrancar d’arrel els arbres que no complien 
l’edicte. Un d’aquests edictes es conserva a l’arxiu 
de l’ajuntament de la Secuita.

La Secuita devia aprofitar el pas de la conducció per 
la vil·la a través de la concessió per part de la mitra 
d’un determinat número de plomes per proveir-se 
d’aigua. En alguns casos a mesura que l’obra anava 
avançant, els propietaris podien rebre indemnitzaci-
ons per l’arrencament d’arbres o cultius pels camps 
on passava la conducció. La repetició d’aquesta nor-
mativa en la documentació fa pensar que potser els 
pagesos no l’acabaven de respectar. 

Actualment, EMATSA és l’empresa encarregada del 
manteniment de les instal·lacions de subministra-
ment de l’aigua provinent de la mina, i cobra als usu-
aris amb drets de propietat per aquest manteniment, 
però no per l’aigua subministrada.

amb tapa o porta metàl·lica (segons la tipologia dels 
pous) que permetien als operaris inspeccionar la 
conducció.  

El rec utilitza el pendent de la plana cap al mar se-
guint les corbes de nivell des dels 170 metres d’al-
tura al Mas de Pontarró fins als 143 metres al mas 
de Martí. Per tant, al terme de la Secuita, la mina 
supera un desnivell d’uns 27 metres. La mina entra 
al terme de la Secuita després de superat el torrent 
del Bogatell a través del Pontet del Bogatell al nord 
del terme.

En total al terme de la Secuita hi trobem 23 respira-
dors o torres que van de la torre número 23 a la torre 
número 47 (tenint present que els respiradors núme-
ro 41 i 42 es troben dintre del territori del Catllar). En 
el trajecte de l’aqüeducte per la Secuita hi trobem 37 
pous registre. 

A la zona del Pontarró ens trobem amb les torres 
T23, la T24, la T25 i la T26. Tot seguit la conduc-
ció segueix cap a la zona del mas de la Beneta. Hi 
trobem les T27, T28 i T29. La T30 passa a prop del 
maset de la Gaspara en una zona de vinya i la T31 
i la T32 les trobem a la zona coneguda com la Bar-
raca. La T33 passa per les Tires Llargues i la T34 
pels Bancalets. A prop de la T33 hi ha una espècie 
de dipòsit distribuïdor d’aigua. A la vora de l’Argilaga, 
en una zona d’avellaners abandonats, hi trobem la 
T35. La següent torre, la T36, es situa a la dreta de 
la carretera que va cap a la Secuita. La T37 la tro-
bem ja molt propera a la població de la Secuita, al 
costat d’una pallissa. La T38 està situada al nord del 
poble. La T39 i la T40 estan ubicades al costat de la 
carretera que porta cap al Mas de Brulles. La T41 i la 
T42 es troben localitzades al terme del Catllar però 
la T43 torna a entrar al terme de la Secuita. La T43 
està ubicada al costat del Mas d’Estil·les, la T44 i la 
T45 es troben a la zona de Tapioles i la T46 al costat 
del Mas de Martí. Finalment ens trobem amb la T47 
al costat del camí que porta cap als Pallaresos.  

En alguns casos aquests respiralls són utilitzats per 
pintar-hi senyals ja que són elements que es poden 
veure a molts metres de distància. També hem pogut 
documentar la utilització d’aquestes torres per dei-
xar-hi inscripcions en el ciment fresc (com en la T24 
o la T25).

El pontet del Bogatell

Elements que identifiquen la cons-
trucció de la mina en superfície

Detall de la torre número 2�

Taula de coordenades espacials de 
les diferents torres

Mapa amb la ubicació de les diferents
torres al terme de la Secuita
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El racó de 

la cuina
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Santa Tecla,
Patrona de Tarragona
A Tarragona vet-ho-aquí que tenen a Santa Tecla 
per patrona.
¡¡¡Santa Tecla Gloriosa!!!! li resen. I a la catedral 
de Tarragona hi tenen un braç incorrupte de Santa 
Tecla. Incorrupte vol dir que no es fa mai malbé, i 
els tarragonins van a resar-li al braç que és l’única 
cosa que queda de la santa.
Expliquen que Santa Tecla va seguir a Sant Pau 
que parlava de Nostre Senyor, anava predicant 
per tot arreu allò que deia Nostre Senyor. I San-
ta Tecla, que va trobar que Sant Pau era un bon 
home, vet-ho-aquí que hi va anar al darrera i amb 
ell també es va dedicar a predicar per tot arreu. Di-
uen que van venir a Tarragona, i als tarragonins els 
va agradar tant Santa Tecla que per això la tenen 
com a Patrona. La qüestió és que Santa Tecla va 
continuar predicant cap aquí i cap allà, més enllà, 
amunt i avall.

Els romans, quan eren ben bé no se sap on, la va-
ren agafar i li van dir que no volien que prediqués 
més les paraules de Déu Nostre Senyor, i Santa 
Tecla deia ¡¡¡¡¡Que siiii !!! i els romans !!!!!! Que no-
ooo ¡¡¡¡¡¡¡ i !!!! Que si ¡¡¡¡¡ i !!!!! Que no ¡¡¡¡¡ es veu 
que es varen enfadar molt tots plegats i la van tenir 
retinguda durant molt de temps i al capdavall, la va-
ren deixar anar després de fer-li no se sap quantes 
malifetes. Llavors Santa Tecla se’n va anar a dalt 
de tot d’una muntanya i allà es va posar a resar en 
una cova. Un dia va saber, no se sap qui li va dir 
-potser un àngel-, que els romans hi arribarien, per-
què no la volien. Llavors Santa Tecla es va posar a 
resar: ! Senyor, Nostre Senyor, abans que vinguin 
els romans i em facin mal, emporteu-vos la meva 
ànima cap el cel!! Nostre Senyor la va escoltar i va 
haver-hi un gran terrabastall, com un terratrèmol i 
tot. I va fer que aquella cova on vivia Santa Tecla 
s’esfondrés tota i Santa Tecla va quedar-hi sepul-
tada dins la cova, però amb un braç fora i per això 
diuen que Tarragona té el braç incorrupte de Santa 
Tecla.

També diuen que un compte de Barcelona va sa-
ber que a Armènia, que era un reialme molt lluny, 
de l’altre costat de la Mediterrània, hi tenien el cos 
sencer de Santa Tecla. Llavors el compte va anar a 
veure al rei d’Armènia per comprar el cos.
- Voldria emportar-me el cos de Santa Tecla cap el 
meu país Catalunya, perquè allà el venerem molt.
El rei s’ho va pensar uns moments... i li va ven-
dre el cos a canvi d’unes quantes coses: cavalls, 
formatge de Mallorca, algun vi... El compte es va 
emportar el cos cap a Catalunya i el van dipositar al 
monestir de Sant Cugat del Vallès. Hi era tot el cos 
menys el braç, que el van portar cap a Tarragona.
Tot això expliquen de santa Tecla. I suposem que 
s’expliquen moltes coses més.

300 contes
Vilaweb

Pintem
un mandala
Representa l’abundància. Amb calma, anem pin-
tant -en aquest cas de dins cap enfora- tot sentint 
com l’abundància nostra interna s’expandeix i es 
va irradiant cap a tot el nostre entorn. Bona feina

Txi Kung
També anomenat “ Font de l’eterna joventut”, ja 
que les seves tècniques són una font inesgotable 
de pau, salut i vitalitat. Un mètode idoni per man-
tenir-se en forma i protegir-se de la tensió i l’es-
très quotidià. Els seus moviments, lents i continus, 
donen com a resultat un excel·lent exercici cardi-
ovascular, desenvolupant la força, proporcionant 
un creixement harmònic en totes les zones i grups 
musculars, augmentant  la resistència i la flexibilitat 
i estimulant tant la part física com la psíquica.

Tai Txi
És una meditació en moviment. Utilitza moviments 
continus i circulars, suaus i relaxats en un procés 
que genera augment de la sensació de benestar 
corporal. Es basa en l’estimulació de la circulació, 
de l’energia interior, per mitjà dels meridians del 
cos, millorant la salut, la vitalitat i afavorint la lon-
gevitat
Aquestes dues disciplines tenen la característica 
que tan sols requereixen per a la seva exercitació 
d’una mínima mobilitat i habilitat. A més a més, te-
nen l’avantatge  de ser unes disciplines en les quals 
l’edat no és un impediment per a realitzar-les.
Investigacions científiques recents han demostrat 
que són un exercici molt complert que beneficia el 
funcionament dels òrgans i sistemes del cos.
Pròximament informarem d’una xerrada i pràctica 
per tal de conèixer més a fons aquestes discipli-
nes.

Mercat de segona 
mà i d’intercanvi
El diumenge 12 d’octubre GELS va organitzar el 
primer Mercat de segona mà i d’intercanvi al Parc 
Miret.

Consells de molt
interès
1- En els estofats, tant si són de carn com d’aviram, 
s’ha de calcular que el suc tapi la carn guisada un 
cop acabada de coure. La cocció ha d’ésser lenta, 
tenint l’olla sempre hermèticament tapada, amb un 
paper d’estrassa sota la tapadora i al damunt una 
cassoleta amb aigua.
2- Abans de presentar un menjar a la taula s’ha 
d’haver tastat com està de sal, i mirat si és ben cuit 
i està net. Procurar servir-lo artísticament presentat 
i que no sigui greixós.
3- Amb el nom d’herbes fines s’entén una combi-
nació per parts iguals de julivert, cerfull, estragó i 
api verd, tot molt ben picat. Encara que falti algu-
na d’aquestes herbes, també se li dona el mateix 
nom.
4- Quan es digui ceba o qualsevol altra classe de 
planta picada, s’entén que ha de ser-ho fins que 
tingui el gruix d’un gra d’arròs. Forma juliana vol dir 
tires petites fines i llargues. Brunesa vol dir diver-
ses llegums o verdures tallades a quadrets i bar-
rejades
5- Quan es couen les llegums seques, la sal no ha 
de tirar-se fins que estiguin mig cuites. Per escur-
çar el temps de coure-les s’han de posar abans en 
remull

La veritable cuina
casolana de Catalunya

Ingredients:
- Lluç o rap / Brou de peix / Oli / Sal / Pebre / Vi 
blanc / Farigola / Patates / Ceba / All i julivert

Procediment
En una safata, poseu les patates a làmines amb 
la sal, pebre, farigola, brou de peix i un rajolí de 
vi blanc. Fet això, poseu el peix fregit o cru. I per 
últim, afegir all i julivert per sobre del peix.
Una 1/2 hora al forn i llest per menjar
Bon profit

Xus Saperas

Peix al forn amb
patates i ceba
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A través
de l’objectiu

Pit–roig
El pit-roig és un ocell menut i relativament abun-
dant als Països Catalans. Té el plomatge gris, amb 
el front, la gola i el pit d’un color roig carbassa. Me-
sura 14 cm, pesa entre 16 i 22 grams i pot arribar 
a viure 13 anys.
És molt conegut perquè és dels pocs ocells que és 
relativament sociable amb les persones i els acom-
panya mentre feinegen al camp, al jardí o al bosc 
per aprofitar-se de les nostres activitats per trobar 
menjar. Una curiositat és que és un dels ocells que 
triga més a descansar quan es fa fosc.

Paparra
D’una o altra manera tots hem patit les paparres i 
els seus atacs a les nostres mascotes, amb la con-
seqüent angúnia que fa haver-les d’eliminar, però 
existeixen i formen part del medi en que vivim.
Morfològicament assoleixen d’1 a 12 mil·límetres. 
Tenen el cos ovalat i aplanat amb quelícers en for-
ma d’arpó. Viuen entre la vegetació i es llencen al 
cos d’animals que passen al seu costat. Poden es-
tar diversos anys esperant una presa.
En persones i animals el principal perill sanitari és 
la transmissió de malalties bacterianes.

Belladonna
(Molt verinosa). Planta de gran toxicitat, la “Atropa 
belladonna” també és coneguda amb els noms de 
“herba de la mort”, “cirera del dimoni” o “llavors de 
les bruixes.”
Planta perenne herbàcia de la família de les Sola-
nàcies. Les plantes creixen fins  1,5 metres d’alça-
da, amb fulles llargues i ovalades d’uns divuit cen-
tímetres. Talls molt ramificats i llenyosos en la seva 
base. Les flors son cridaneres per la seva forma 
acampanada, encara que no solen ser de colors 
vistosos, púrpura amb reflexos verds i olor dèbil. 

Herba Lluïsa
Avui us volem fer cinc cèntims d’aquesta planta 
que va arribar a Europa des de l’Amèrica del Sud 
(Argentina, Uruguai, Perú i Xile) però que podem 
trobar cultivada en jardins i horts. Deu el seu nom 
a la reina Maria Lluïsa de Parma i també es coneix 
amb els noms de Maria Lluïsa, herba de la prince-
sa, herba de nucs florits o reina Lluïsa.
És un arbust que té propietats medicinals, aromà-
tiques i culinàries. Si us refregueu unes quantes 
fulles d’herba Lluïsa entre les mans, hi descobrireu 
una aroma que recorda el de les llimones, per això 
les seves fulles s’utilitzen per fer olis essencials. 
Els seus components actius son: el citral, el limonè, 
el geraniol, el sesquiterpen levoric i el cineol. Per 
els seus components i aplicacions, aquesta planta 
s’aproxima molt a la Melissa, una altra citronella de 
la medicina popular.
La infusió la podem preparar posant uns 20 grams 
de flors i fulles d’Herba Lluïsa dins d’una tassa amb 
aigua bullint. Ho taparem i ho deixarem reposar 
uns 5 minuts, passats els quals es cola la infusió. 
Ho deixarem refredar i ja ens la podrem beure, una 
tassa dos o tres cops al dia.
Els principals usos de l’herba Lluïsa son: Molt útil 
per a expulsar els gasos de l’aparell digestiu, evi-
tant les flatulències i l’aerofàgia. Per a facilitar la 

Arriba el Pla Comunitari de Ga-
rantia Juvenil, una iniciativa Eu-
ropea de lluita contra l’atur ju-
venil.
Aquest programa vol donar cer-
tes avantatges als joves de 16 a 
24 anys que no estiguin estudi-
ant ni treballant.

Punt Jove:

Si vols participar en qualsevol 
programa de treball/formació 
és requisit indispensable estar 
registrat en aquest pla de Ga-
rantia Juvenil.

Què has de fer per a registrar-t’hi?
Vine qualsevol dilluns de 9:30 h a 12:30 h a 
l’ajuntament i t’ajudaren a fer-ho. Només has 
de portar el teu DNI.
T’hi esperem!

Pla Europeu contra 
l’atur juvenil

Informa’t!

Punt Jove / a través de l’objectiu

Els fruits son llavors de color verd a un color negre 
brillant al madurar totalment, aproximadament d’un 
centímetre de diàmetre. Existeix una forma pàl·lida 
de la flor groga anomenada “Atropa belladonna 
varlutea”, amb fruits de color groc pàl·lid. Es troba 
en llocs ombrius i humits de sol calcari.
Els alcaloides de la belladona (entre ells l’atropina) 
son molt tòxics i perillosos, ja que 10 o 15 llavors 
d’aquesta plata poden produir un coma immediat i 
arribar a matar un esser humà.
La belladona conte efectes hipnòtics i analgèsics, 

disminueix la segregació de les mucoses i pot pa-
ralitzar el sistema digestiu, el sistema respiratori i 
produir fortes al·lucinacions, vòmits, paràlisi, hiper-
tensió o migranya. Elimina la sudoració i la produc-
ció de llet lactant. L’industria farmacèutica utilitza 
algunes de les seves propietats per l’oftalmologia, 
per tractar el Pàrkinson o com analgèsic local.
El nom popular de “belladonna” (dona bonica) es 
degut a que durant l’Imperi Romà, les dones aplica-
ven petites quantitats del fruit sota els ulls per dila-
tar les pupiles i obtenir una mirada més formosa.

digestió o en estómacs dèbils o nerviosos, exer-
ceix una funció tonificant, digestiva i tranquil·litzant, 
evitant els espasmes  i la dispèpsia (males digesti-
ons acompanyades de gasos, sensació de vòmits 
i cremor d’estómac). Pel seu contingut en cineol, 
resulta adequada en el tractament de malalties reu-
màtiques. Quan es té la tendència a tenir halitosi 
(mal alè) resulta molt útil realitzar rentades amb la 
infusió d’una cullerada de fulles i flors seques. Una 
infusió d’aquesta mena, també resulta beneficiosa 
per a les afeccions de l’aparell respiratori, especial-
ment per a expulsar les mucositats, doncs exerceix 
una funció expectorant. D’igual manera, el mateix 
preparat resulta adequat per a combatre la tos. Per 
les seves propietats relaxants resulta molt adequa-
da la infusió d’herba marialluïsa per a relaxar i to-
nificar els nervis. Aquesta mateixa infusió es pot 
afegir a l’aigua del bany per a aconseguir l’efecte 
tranquil·litzant mencionat.
Però es desaconsella el seu ús prolongat pel risc 
d’irritació gàstrica i gastritis.
La Marialluïsa també s’utilitza en la cuina com a 
planta aromàtica, per a donar sabor a molts plats: 
peixos, pollastre,amanides, pastissos, etc. També 
entra a formar part en la combinació de còctels, 
xarrupets, o begudes fredes, perquè hi aporta un 
toc molt exòtic.
Veieu doncs que es tracta d’una planta molt benefi-
ciosa, que podeu cultivar als vostres jardins i cases 
i que s’adapta perfectament al nostre clima.
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Calendari d’activitats i serveis
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· Pilates
· Puntes coixí
· Andròmines

Ajuntament     977 61 14 54

CEIP Guillem de Claramunt   977 61 14 21

AMPA      625 94 30 31

Consultori mèdic     977 61 12 17

Farmàcia     977 61 12 67

Cooperativa Agrícola Sant Isidre de la Secuita  977 61 12 07

Cooperativa Agrícola de l’Argilaga   977 61 13 62

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

Horari metge de familia
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Vistabella 12-13.30 12.00-13.30

L’Argilaga 12-13.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

Horari infermeria
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

Vistabella 8.30-10.30

L’Argilaga 8.30-10.30

Les Gunyoles 12.30-13.30

Horaris de consulta mèdica, infermeria i pediatria

Informació municipal

SORTIDA

06:59

07:50

09:24

10:50

12:34

12:43

14:39

14:50

16:15

18:09

19:35

20:54
 

De dilluns a divendres, feiners SECUITA,LA> TARRAGONA

ARRIBADA

07:45

08:25

10:00

11:25

13:10

13:15

15:10

15:25

16:50

18:50

20:10

21:25
 

Vigència dels horaris
1) del 02-01-2013 al 24-12-2013 i del 26-12-2013 al 31-12-2013
2) del 17-01-2013 al 24-12-2013 i del 26-12-2013 al 31-12-2013
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Emergències
Mossos d’Esquadra
Ambulàncies
Bombers

Pilates
Puntes coixí

Pilates
Puntes coixí

Pilates
Puntes coixí

· Andròmines
· Pilates
· Puntes coixí
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De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a dissabte laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a dissabte laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

Dissabtes laborables 2

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1
Aquests horaris s’han extret de les pàgines web d’Autocars Grupo 
Hife i Autocars Plana i estan condicionats a la fluïdesa del trànsit.
(15-04-2013)

SORTIDA

09:25

13:25

REUS> SECUITA,LA

ARRIBADA

10:18

14:20

De dilluns a divendres laborables 

De dilluns a dissabte laborables 

SORTIDA

10:18

14:20

SECUITA,LA> REUS

ARRIBADA

11:25

15:20

De dilluns a divendres laborables 

De dilluns a dissabte laborables 

SORTIDA

06:10

08:30

09:15

11:50

12:00

13:15

14:00

15:15

18:00

19:00

20:15

21:30
 

De dilluns a divendres, feiners TARRAGONA> SECUITA,LA

ARRIBADA

06:40

09:05

19:50

12:23

12:35

13:50

14:31

15:50

18:35

19:35

20:46

22:05
 

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

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a dissabte laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a dissabte laborables 1

Dissabtes laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

De dilluns a divendres laborables 1

dj dv ds dg

5

11 12 13

6

14

26 27 28

19 20 21

Country

7

Pilates
Teatre

Telèfons de contacte per les activitats del casal:

Gimnàstica
Ajuntament
977611354

Pilates
De 19 a 20h
Emilio Benito
649527447

Dansa del ventre
De 19 a 20h
Isabel
977378999

Teatre
22h
Tere Morelló
977611035

Zumba
De 20.30 a 21.30h
Sara Jane O’Relly
688434545

Puntes de coixí
De 17 a 19h
Neus
977610651

21

18

] 112
Emergències
Mossos d’Esquadra
Ambulàncies
Bombers

18 19

6 7 8 9

De dilluns a divendres, feiners SECUITA,LA>TARRAGONA

Telèfons d’interès Horaris d’autobús La Secuita - Tarragona Tarragona - La Secuita Reus - La Secuita La Secuita - Reus

29 30

Country Country

Country · Country
· Deixalleria

mòbil

Country · Country
· Votacions

Country Country

· Country
· XII Trobada 

d’Associacions

Country

Pilates
Teatre

Pilates
Teatre

· Conferència
Medicaments
18,30h L’Argilaga
19,45h Les Gunyoles

Pilates
Teatre

Pilates
Puntes coixí

Pilates
Puntes coixí

· Pilates
· Puntes coixí
· Sortida al Born

Dansa del ventre

Dansa del ventre

Dansa del ventre

Dansa del ventre

1 2 3 4
Dansa del ventre

Dansa del ventre

Dansa del ventre

Dansa del ventre

Dansa del ventre Pilates
Puntes coixí

Pilates
Teatre

Pilates
Teatre

· Concert de
Sant Esteve

Country

CountryCountry

· Country
· Deixalleria 

mòbil

Country

· Pilates
· Teatre

Escola Bressol

Guanyadora del concurs: “Busquem un nom per a l’Escola 
Bressol Municipal de la Secuita”
El plenari de l’Ajuntament de la Secuita, del 
passat 22 de setembre, va escollir com a gua-
nyadora del concurs a Smriti Rebenaque 
León, de 12 anys, veïna de Les Gunyoles.
El nom seleccionat ha estat: “els Guillemets”.  
Smriti, en la creació del nom, ha jugat amb 
el diminutiu del nom de l’escola de primària 
“Guillem de Claramunt”, donat que l’esco-
la bressol és per a nens i nenes més petits. 
Els grans serien “els Guillems” i els petits “els 
Guillemets”.
En el logotip de l’escola bressol, hi destaca el 
nom escollit damunt el color blau de l’escut i 
bandera del municipi i s’hi incorporen,  també, 

damunt del punt de la “i”, els quatre punts, un 
per cada poble, amb els colors blau, vermell, 
groc i verd, per donar-li un aspecte més infan-
til, obra del dissenyador Lluís Miquel Prats.
Felicitats Smriti! Has guanyat un carnet d’ac-
cés, per a tu i tota la teva família a les piscines 
municipals, per a tota la temporada 2015, a 
més de la satisfacció de ser la creadora del 
nom de l’Escola Bressol Municipal “els Gui-
llemets”.


