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Per què un Centre de Dia per a la Gent Gran?
Aquesta pregunta ens l’hem fet sovint i de ben se-
gur que molts de vosaltres veïns i veïnes del mu-
nicipi, també us l’heu pogut fer. Si més no, de si-
milars: Realment cal? Voleu dir que és necessari 
aquest servei?
Durant els darrers anys, l’ajuntament de la Secui-
ta ha anat intentant cobrir moltes mancances que 
teníem com a municipi. Cal afegir que el nostre té 
una complexitat afegida pel fet d’estar format per 
quatre nuclis històrics de població, fet que la resta 
de municipis del Tarragonès no té. Això ha obligat a 
dissenyar una sèrie d’equipaments per a cada po-
ble per tal que es pugui donar resposta a les neces-
sitats bàsiques de cada nucli. S’han mancomunat 
esforços, projectant la centralitat segons el número 
objectiu d’usuaris d’aquells equipaments globals 
del municipi que donen una resposta àmplia de 

servei i que molt difícilment es podrien multiplicar 
per quatre, posant en perill la seva viabilitat i el seu 
manteniment.
D’acord amb aquest pensament, s’han assolit man-
cances municipals globals com l’educativa, amb la 
construcció de les noves escoles o l’escola bressol; 
l’esportiva amb la zona esportiva municipal amb 
piscines i pistes poliesportives; l’administrativa amb 
la reforma de l’edifici de l’Ajuntament; no s’han per-
dut els serveis que perillaven, com el postal, amb la 
cessió d’espais a Correos, etc.. D’altra banda s’han 
potenciat i descentralitzat els serveis bàsics, quatre 
consultoris mèdics, quatre casals, zones de lleure, 
interconnexió entre pobles, etc..
Ara arriba el torn del Centre de Dia per a la gent 
gran, que serà una altra infraestructura potent pen-
sada en clau de futur per a tots els habitants del mu-
nicipi i que, com a resposta potent a una necessitat 
creixent, també necessitarà una optimització que la 
faci viable i econòmicament sostenible, o si més no 
el menys costosa possible.  
Segons publica l’Institut d’Estadística de Catalunya 
en l’estudi “Projeccions de població 2013-2051. 
Principals resultats” (Barcelona, octubre del 2014), 
que estudia tres possibles variables demogràfi-
ques, nosaltres agafarem la mitjana per fer extra-
polació de dades. En l’horitzó 2051 la població total 
haurà augmentat, però en paral·lel es produirà un 
envelliment global de la població, ja que els grups 
de població de 0 a 14 anys, de 15 a 39 anys i de 40 
a 64 anys seran menys nombrosos que els actuals, 
i el guany de població es concentrarà exclusiva-
ment en el grup de 65 anys i més. El trànsit cap a 
edats madures i velles de les generacions plenes, 
que actualment estan en la franja d’edat al voltant 
dels 40 anys, provocarà canvis importants en l’es-
tructura demogràfica. Actualment la població ma-
jor de 65 anys representa el 17,4% de la població, 
aproximadament un de cada sis habitants. El 2051 
la població major de 65 anys haurà augmentat en 
més d’un milió de persones i representarà el 30% 
de la població. L’envelliment serà especialment 
visible per l’augment del nombre de majors de 85 
anys, que passarà dels 195.000 habitants el 2013 
als 541.000 el 2051, més de dues vegades i mitja 
el valor actual.
L’any 2012 l’esperança de vida ha assolit 79,8 anys 
per als homes i 85,4 anys per a les dones. D’ençà 
del darrer quart del segle XX, l’evolució de l’expec-
tativa de vida de la població de Catalunya ha es-
tat extraordinàriament favorable. Entre el 1983 i el 
2012 s’ha registrat un augment de la vida mitjana 
de 6,4 anys per als homes i de 6,1 anys per a les 
dones, que expressat en altres termes equival a un 
guany d’esperança de vida de 2,2 anys per dècada 
en els homes i 2,1 anys per dècada en les dones. 
El col·lectiu de la població de 65 anys i més es ca-
racteritza per la seva feminització, és a dir, per la 
presència de més dones que homes en una matei-
xa edat. Aquesta característica continuarà existint, 
però la seva intensitat es moderarà, ja que com a 
conseqüència de la millora de l’esperança de vida 
també més homes arribaran a edats avançades.
El valor actual de l’índex de dependència de la gent 
gran és de 26,5 el 2013, molt semblant al d’Espa-
nya i al de la Unió Europea, que són de 26,3 i de 

27,5 respectivament. En l’horitzó 2030 l’índex de 
dependència de la gent gran a Catalunya continua 
en valors semblants, en canvi, en l’horitzó 2050 
l’índex de dependència de la gent gran a Catalu-
nya (55,8) se situa clarament per sobre de la mit-
jana europea (49,4) i Espanya (62,5). L’evolució 
temporal de l’índex de dependència de la gent gran 
és diferent a Catalunya en relació a molts països 
europeus. En efecte, el valor de Catalunya evoluci-
ona més moderadament que en altres països fins 
a l’any 2030, però, en canvi, entre el 2030 i el 2050 
ho fa de manera més intensa. 
Els naixements disminuiran progressivament, con-
tinuant la tendència iniciada el 2009 fins a nivells 
semblants a la dècada dels anys noranta, quan es 
va registrar el mínim de naixements a Catalunya. 
El descens futur de la xifra de naixements ve de-
terminat per la disminució del nombre de mares 
potencials, ja que arriben a l’edat fèrtil les dones de 
generacions menys nombroses nascudes a partir 
dels anys noranta i finals dels vuitanta del segle 
passat. La intensitat de la disminució varia segons 
l’escenari, però en qualsevol cas la davallada dels 
nombre de naixements està garantida fins més en-
llà del 2020, i la futura recuperació del nombre de 
naixements difícilment assolirà els valors del 2008.
La migració és segurament el component demo-
gràfic més difícil de preveure. Històricament els flu-
xos migratoris a Catalunya han estat molt contras-
tats. Es preveu que les immigracions provinents de 
l’estranger continuïn disminuint, després d’haver 
assolit el seu nivell màxim al període 2004-2008, 
i que les emigracions amb destinació a l’estranger 
disminueixin, després d’haver assolit el seu mà-
xim al període 2010-2014. Com a resultat, a curt 
termini les emigracions seran superiors a les im-
migracions, seguint la tendència iniciada el 2011, 
però aquesta tendència es revertirà a mitjà termini. 
El creixement migratori del període 2013-2017 es 
preveu que sigui de signe negatiu (-159.000 perso-
nes), però per al període 2018-2025 es preveu un 
creixement migratori de signe positiu (182.000 per-
sones). L’escenari mitjà preveu en el període 2026-
2050 un saldo migratori net de 30.000 persones de 
mitjana anual; per tant, en el conjunt del període 
2013-2050 el saldo migratori mitjà anual seria de 
20.000 persones.

Les projeccions de població 2013-2051 suposa 
que la població catalana disminuirà a curt termi-
ni i es recuperarà moderadament a mitjà termini. 
La població actual de 7,479 milions d’habitants el 
2013 disminuiria fins als 7,333 milions el 2018 i se 
situaria en els 7,456 milions el 2026. A més llarg 
termini la població de Catalunya creixeria de mane-
ra moderada i l’any 2051 se situaria en gairebé els 
8 milions d’habitants.

1 Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre 
l’aplicació als valors cadastrals dels Béns 
Immobles urbans per a l’exercici 2016 i suc-
cessius, dels coeficients fixats a la llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat. Això fins 
que l’actualització dels valors cadastrals del 
municipi es situïn al voltant del 50% en rela-
ció al valor de mercat, prèvia apreciació pel 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas de la concurrència dels requisits le-
galment establerts d’acord amb el que preveu 
l’art. 32.2 del text refós de la Llei del Catastro 
Inmobiliario, Real Decret Legislatiu 1/2004, de 
5 de març.

2 Comunicar a la Gerència Territorial del Cadas-
tre a Tarragona –Direcció general del Cadas-
tre– l’interès i voluntat de l’ajuntament que es 
realitzi una Revisió de Valors Cadastrals amb 
l’elaboració de la ponència de valors totals.

3 Sol·licitar a la Gerència Territorial del Cadastre 
a Tarragona –Direcció General de Cadastres– 
que inclogui la revisió cadastral del municipi 
de la Secuita segons calendari establert en 
atenció a la disfuncionalitat manifesta dels va-
lors cadastrals aprovats en la revisió de 2006.

Esperem, doncs, que la Direcció General del Cadastre, havent 
transcorregut els 10 anys des de la darrera revisió cadastral, aten-
gui la sol·licitud de l’Ajuntament de la Secuita i fixi uns valors d’acord 
a la realitat del municipi i que aquests no siguin una càrrega feixuga 
en excés pels seus veïns i veïnes, fruit d’altres èpoques especulati-
ves que res tenen a veure amb el moment actual.

La darrera revisió de valors cadastrals feta d’ofici per la Direcció 
General del Cadastre, organisme depenent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, es va efectuar l’any 2006 amb efectes a 
1 de gener de 2007. Aquesta revisió sempre ha estat molt polèmica 
i ha comptat amb l’oposició de l’Ajuntament de la Secuita i de molts 
veïns i veïnes del municipi ja que consideren que els valors adop-
tats no corresponen ni de bon tros als valors reals de les finques 
urbanes del municipi. Els situen molt per damunt dels seus valors 
de mercat com a resultat d’una ponència feta en el moment més 
àlgid d’una bombolla immobiliària a nivell estatal. Va esclatar l’any 
2007, any en què justament va entrar en vigor la darrera revisió 
cadastral amb una vigència mínima de deu anys.
En un primer moment l’Ajuntament de la Secuita va poder frenar 
l’increment que suposava la seva aplicació prevista per a l’any 
2007, prorratejant un increment del 10% anual durant deu anys 
(temps de la vigència mínima de la revisió) i compensant la pujada 
de valors amb una rebaixa del coeficient municipal anual entre el 
5% i el 9% que va baixar del 0,66 al 2008 fins el 0,45 al 2014.
Des d’aleshores han estat desestimades les nombroses reclama-
cions i recursos efectuats per l’Ajuntament de forma general i de 
molts afectats a nivell particular. Cal recordar que l’any 2011 la 
Federación Española de Municipios y Provincias ja va frenar una 
iniciativa correctora dels valors revisats el 2006. L’any 2013 es va 
aconseguir per primera vegada la no aplicació del 10% d’increment 
anual i fins i tot una rebaixa mitja del 6,312% en les quotes liquida-
des per a l’any 2014. L’any 2014 va fer efecte una altra sol·licitud 
de l’Ajuntament, aconseguint per segon any la no aplicació de l’in-
crement anual del 10% i una altra rebaixa en les quotes liquidades 
als veïns del 19,318% de mitjana per a l’exercici 2015. L’any 2015 
la Direcció General del Cadastre denegà a l’Ajuntament l’aplicació 
de rebaixa dels valors per a l’exercici 2016.
Havent transcorregut 10 anys de vigència de la darrera revisió ca-
dastral, el Ple de l’Ajuntament de la Secuita en sessió celebrada el 
dia 21 de març de 2016, acordà per unanimitat de tots els grups 
polítics:

L’Ajuntament demana a la Direcció 
General del Cadastre:
una revisió cadastral del municipi que situï el valor
de les finques urbanes a l’entorn del 50% del valor
de mercat actual.

Evolució de la població
Catalunya (en milers) Municipi de La Secuita (en unitats)

2013 2026 2051 2013 2026
Poblac. % % variac % variac Poblac. % Poblac. %

0-14 1.188 15,9 13,0 -2,9 13,1 -2,8 276 16,9 287 14,9
15-39 2.443 32,7 27,9 -4,8 25,6 -7,1 527 32,3 466 24,4
40-64 2.544 34,0 37,2 3,1 30,5 -3,5 582 35,6 644 33,7
65-84 1.109 14,8 18,2 3,4 24,0 9,2 229 14,0 479 24,9
85+ 195 2,6 3,7 1,1 6,8 4,2 21 1,2 42 2,1
Total 7.479 100,0 100,0 0 100,0 0 1.635 100,0 1.918 100,0

La població de més edat, la de 65 anys i més, ha 
augmentat de manera progressiva i constant en les 
darreres dècades i ho continuarà fent en el futur. 
Es tracta d’un procés irreversible, determinat en 
gran mesura per l’actual estructura per edats de la 
població, i comú a la majoria dels països desenvo-
lupats. L’envelliment es pot quantificar en termes 
absoluts, mesurat com el nombre de persones 
d’edat avançada, i també en termes relatius, me-
surat en relació amb la resta de la població.
En paral·lel, es produirà un procés de sobreenvelli-
ment del col·lectiu de gent gran, és a dir, que dins 
dels majors de 65 anys guanyaran pes els trams 
d’edat més avançada. L’any 2013 la població ma-
jor de 85 anys representa el 14,9% de la població 
major de 65 anys. L’any 2031 aquest percentatge 
seria del 17,1% i l’any 2051 seria del 22,1%.
Està clar que la població del municipi, malgrat el 
creixement, envelleix, com la catalana i com l’eu-
ropea. Una vida més llarga, de més qualitat, però 

que precisarà més cura i recolzament per a la gent 
gran. És per això que davant d’una necessitat crei-
xent l’Ajuntament s’ha d’avançar i vetllar per la 
qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. El con-
cepte de família està canviant, les obligacions de 
les feines, el treball de tots el membres de l’unitat 
familiar, els horaris i la deslocalització laboral com-
porten noves necessitats.

No volem allunyar de l’entorn del municipi ni de les 
famílies la nostra gent gran. Els estimem massa 
com per deixar-los desprotegits, volem tenir cura 
d’ells i volem que es sentin valorats. És aquesta la 
necessitat d’aquest nou servei. I l’equip de govern 
ja ens hem posat a treballar amb el convenciment 
que la nostra gent gran s’ho mereix, i que tots i to-
tes hi arribarem.

Eudald Roca i Gràcia
Alcalde

La definició dels escenaris 2011 - 2012 2025 2050
Fecunditat: fills per dona 1,41 1,43 1,53
Esperança de vida
Homes (anys) 79,6 82,3 85,3
Dones (anys) 85,3 87,6 90,2
Migració (saldo migratori)
Resta d’Espanya -182 (2011)

-3.655 (2012)
0 anual 0 anual

Estranger -19.795 (2011)
-47.107 (2012)

+30.000 +20.000

Índex de dependència de la gent gran Catalunya
Amb edat 65 anys % 26,5 34,3 55,9
Amb edat legal de jubilació % 26,4 29,7 49,5
Nota: Índex de dependència de la gent gran: població de 65 anys i més per cada 100 persones de 16 a 64 anys. Edat legal 
de jubilació considerada: 65 anys i 1 mes al 2013; 66 anys i 10 mesos al 2026; 67 anys al 2051.
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Plantada de telescopis a l’escola!
El passat divendres dia 12 de febrer, els nens i 
nenes de l’escola Guillem de Claramunt van as-
sistir amb les seves famílies i els seus mestres 
al pati de l’escola per observar alguns astres.
Es van reunir a les 20:00h al gimnàs de l’escola i, se-
guidament, els van explicar el que es pot veure a tra-
vés dels telescopis. En Daniel Trueba i en Genís La-
rio (pares d’alumnes del centre) i altres membres de 
l’Associació Astronòmica de Torroja del Priorat, van 
explicar curiositats sobre l’univers, les galàxies, etc.. 
Va ser així perquè al principi el cel estava ennuvolat.
Cap a les 21:00h, van sortir al pati del centre on 
els esperaven sis telescopis. Van veure la lluna i 
el seu relleu (en quart creixent) i el planeta Júpiter 
amb les seves llunes. També van poder contemplar 
algunes constel·lacions.
Aquesta activitat es va dur a terme perquè aquest 
any els alumnes de l’escola estan realitzant un pro-
jecte transversal sobre l’Univers.

Plantant plantetes
Aquest segon trimestre els nens i nenes de P3 es-
tem treballant en el projecte de les flors! Hem creat 
un jardinet fantàstic al pati d’infantil on hem plantat 
diverses llavors i plantes que han anat portant els 
nens/es i les famílies. Actualment tenim plantades 
campanetes, cosmos, clavells, petúnies, menta, 
maduixes…

Els alumnes de cicle superior van rebre la visi-
ta d’un agent forestal i d’un cuidador d’animals 
exòtics el dia 26 de gener. 
Abans que arribés  el cuidador, l’agent rural ens va 
ensenyar un projecte sobre les orenetes anomenat 
“El millor insecticida natural”. Va ser molt interes-
sant ja que els alumnes es van assabentar de co-
ses que no sabien sobre la importància d’aquests 
ocells. 
El cuidador d’animals va venir acompanyat d’una 
iguana i un armadillo. Ens van explicar que la gent, 
quan té un cadell d’animal, se’l queda perquè és 
molt adorable i que, quan es fa gran, l’abandonen. 
Això no s’ha de fer perquè no són joguines i poden 
alterar l’ecosistema. 
Els donem mil gràcies per totes les explicacions!

Aina López Recasens
César Ramírez Gallardo

Pol Rovira Rodríguez

La visita d’un agent forestal

El mural de la 
PAU!
Els nens i nenes de cicle superior de l’escola Gui-
llem de Claramunt van fer un mural sobre la PAU.
La setmana del 15 al 18 de febrer, els alumnes de 
cicle superior van fer un mural pel dia de la Pau amb 
el lema “Venç la indiferència i conquereix la Pau”.
Van fer aquest mural amb l’ajuda dels mestres de 
l’escola.
El van fer per exposar-lo diumenge 21 de febrer a la 
parròquia i així celebrar el dia de la Pau, que va ser 
dissabte 30 de gener. 
En acabar, tots els participants es van fer una foto-
grafia amb el mural a l’entrada de l’escola.

6è anem a fer
matemàtiques?
Els alumnes de 6è de l’Escola Guillem de Claramunt 
han estat seleccionats per passar a la segona ron-
da del concurs “Fem Matemàtiques” organitzat per 
l’APMCM (Associació de Professors de Matemàti-
ques de les Comarques Meridionals). 
Entre gener i desembre, aquests alumnes van pre-
parar les proves pertinents per mirar de ser selecci-
onats. Un cop acabades les van enviar i el dia 25 de 
febrer, els organitzadors del concurs, els van comu-
nicar que estaven classificats. 
Els alumnes representants de l’escola aniran a Valls 
(algun dia de març o abril) per intentar superar la 
segona ronda de les tres que configuren el concurs.
Des d’aquí volem donar l’enhorabona a tots els 
alumnes de 6è pel seu gran esforç i els enviem 
molts ànims de cara a la següent prova.

Des del curs 2014-15 la nostra escola disposa d’un 
espai d’aparcament d’unes característiques enve-
jables. Tot i això, es segueix aparcant damunt la 
vorera i a la parada de l’autobús.
Els alumnes que utilitzen el transport escolar sovint 
no poden caminar per la vorera. L’autobús ha de 
fer meravelles per entrar a l’aparcament i inclús per 
sortir-ne.
Des de l’escola treballem l’educació viària com un 
contingut més i pensem que és feina de tots edu-
car als infants respectant les normes bàsiques de 
circulació. 
Agraïm la vostra col·laboració.

Aparcament escola
El passat dia 12 de febrer els alumnes de 5è i 6è de 
l’Escola Guillem de Claramunt van anar a presenci-
ar un assaig de la Jove Orquestra Intercomarcal de 
Catalunya al casal del poble de la Secuita. 
El director de l’orquestra, en Marcel Ortega, va ser 
alumne de l’escola de la Secuita. A més, el seu 
pare va treballar al centre com a professor. 
L’orquestra estava formada per 70 músics. Hi havia 
diversos instruments, com la viola o el violoncel; 
trompetes i tubes, etc.
Els joves van assajar temes de Richard Wagner per-
què tenien un concert a Tarragona el 14 de febrer.
L’escola agraeix moltíssim que deixessin assistir 
els alumnes a l’assaig.

Assaig de la jove 
orquestra Intercomarcal 
al casal de La Secuita

Agenda d’activitats realitzades durant 
el segon trimestre:

12 de febrer: 

Jornada Astronòmica al pati de l’escola a càrrec de l’Associa-
ció Astronòmica de Torroja del Priorat.

1 de març:

“Olimpíada d’Hàbits Saludables” adreçada als alumnes de 
cicle mitjà a càrrec de l’Agrupació d’Associacions Esportives 
de Catalunya.

26 de gener:

Xerrada dels Agents Rurals sobre “Els boscos del mediterrani” 
adreçada als alumnes de cicle superior.

29 de gener:

Participació en la primera fase del concurs “Fem Matemàti-
ques” per part dels alumnes de 6è de primària.

5 de febrer:

Celebrem el carnaval.
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Procés d’admissió d’alumnes.
El procés d’admissió d’alumnes a les escoles bres-
sols municipals està regulat per la normativa del 
departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.
Les famílies amb infants són informades per cor-
reu a partir del mes de març del procés d’admissió 
d’alumnes a les escoles bressols a través de:
· Tramesa d’informació sobre les característiques 

dels centres d’educació infantil de primer cicle.

Preinscripció curs 2015 – 2016
La preinscripció està regulada per la normativa del 
departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.
Podeu realitzar la preinscripció a “Els Guillemets” 
Escola Bressol Municipal, carretera de Vallmoll 
s/n – La Secuita. Telèfon: 977 61 15 94

Preinscripció a “Els Guillemets”
Escola Bressol Municipal de La Secuita

Preinscripció a l’Escola
Guillem de Claramunt de La Secuita

FASES DATES

Publicació de l’oferta del 25 al 27 d’abril de 2016
Jornada de portes obertes del 2 al 13 de maig de 2016
Presentació de sol·licituds del 2 al 13 de maig de 2016
Llistes amb el barem provisional 23 de maig de 2016
Sorteig entre el 24 i 26 de maig de 2016
Reclamacions del 24 al 26 de maig de 2016
Resolució de reclamacions 31 de maig de 2016
Llistes definitives d’alumnat admès i puntuació 3 de juny de 2016
Període de matriculació del 6 al 10 de juny de 2016

Calendari de preinscripció escoles bressol

Horaris i preus de l’Escola Bressol Municipal 
de La Secuita

Informació general
Es poden matricular al primer curs del segon cicle 
d’educació infantil:
· Els infants que compleixen els 3 anys l’any 2016. 
· Infants més grans a qui correspon cursar aquest 

nivell perquè l’informe d’avaluació psicopedagò-
gica de l’equip d’assessorament psicopedagògic 
així ho aconsella. També si han fet una retenció a 
la llar d’infants.

S’han de matricular al primer curs d’educació pri-
mària:
· Els nens que compleixen 6 anys l’any 2016.
· Els d’edat diferent a qui correspon cursar aquest 

nivell perquè procedeixen del darrer curs d’edu-
cació infantil

S’han de matricular al primer curs d’educació se-
cundària obligatòria:
· Els nens que compleixen 12 anys l’any 2016.
· Els d’edat diferent a qui correspon acadèmica-

ment iniciar aquesta etapa.
· Abans de fer la matricula s’ha de fer la preinscrip-

ció. Amb la preinscripció se sol·licita l’admissió en 
un centre determinat.

Per fer la preinscripció i la matrícula cal:
· Conèixer el calendari del procés.
· Consultar els centres.
· Conèixer els criteris de prioritat amb què s›orde-

nen les sol·licituds i reunir la documentació que 
els acredita, si és el cas.

· Presentar la sol·licitud i la documentació.
· Consultar els resultats de la preinscripció quan es 

publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntu-
ació provisional i quan es publiquen les llistes de 
sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les 
reclamacions.

· Consultar el centre assignat.
· Fer la matrícula.

Podeu realitzar la preinscripció a l’Escola Guillem 
de Claramunt, carretera de Vallmoll s/n. – La Se-
cuita. Telèfon: 977 61 14 21 

Educació infantil (segon cicle), primària
i secundària obligatòria. Curs 2016 -2017

Preinscripció
· Publicació de l’oferta de places escolars: 18 de 

març de 2016.
· Termini per presentar la sol·licitud: del 30 de març 

al 7 d’abril de 2016 (es pot enviar la sol·licitud per 
Internet fins a les 24:00 h. del 6 d’abril de 2016).

· Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb 
el barem provisional: 15 d’abril de 2016.

· Termini per presentar una reclamació al barem 
provisional: del 15 al 20 d’abril de 2016.

· Sorteig del número de desempat: 18 d’abril de 
2016, a les 11:00 h. al Departament d’Ensenya-
ment (Serveis Centrals: Via Augusta, 202, Barce-
lona).

· Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb 
el barem un cop resoltes les reclamacions: 25 
d’abril de 2016.

· Publicació de l’oferta final de places escolars: 17 
de maig de 2016.

· Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si 
escau, de la llista d’espera: 20 de maig de 2016.

Matrícula
· Alumnes preinscrits amb plaça assignada al se-

gon cicle de l’educació infantil, a l’educació pri-
mària o al primer curs de l’educació secundària 
obligatòria: del 13 al 17 de juny de 2016.

· Alumnes preinscrits amb plaça al segon, tercer i 
quart curs de l’educació secundària obligatòria o 
de confirmació de plaça assignada a l’educació 
secundària obligatòria en cas d’alumnes pen-
dents de l’avaluació de setembre: del 27 de juny 
a l’1 de juliol de 2016.

· Alumnes d’educació secundària obligatòria pen-
dents de l’avaluació de setembre: del 7 al 9 de 
setembre de 2016.

Educació infantil (primer cicle). Curs 2016 -2017

L’horari escolar és el següent:
· Matins, entrada entre les 8:30 h. i les 9:00 h. Recollida entre les 12:00 h. i les 12:30 h.
· Tardes, entrada entre les 15:00 h. i les 15:30 h. Recollida entre les 16:30 h. i les 16:45 h.

L’escola disposarà d’un servei complementari d’acollida de matí o tarda en funció de la demanda. 
El curs escolar començarà el mateix dia de l’inici de les classes de l’escola (previsiblement aquest any serà 
el 12 de setembre) i finalitzarà el 31 de juliol de 2017. El mes de juliol es farà només jornada de matí i hi 
haurà servei de menjador.

Preus:

Inscripció 50  €
Quota mensual 180 €/mes. Els alumnes empadronats al municipi 

de la Secuita gaudiran d’una subvenció directa de 
20€/mes, pagant una quota de 160 €/mes.

Mitja jornada (fins a les 12 h.) 100 €/mes.  Els alumnes empadronats al municipi 
de la Secuita gaudiran d’una subvenció directa de 
10 €/mes, pagant una quota de 90 €/mes.

Material 50 €

Menjador (fixos) 6,20 €/dia

Menjador (esporàdics) 6,80 €/dia

Acollida 07:30 h. a 08:30 h. Fixos 1 hora   25,00 €/mes – Esporàdics 3,00€/dia.

Acollida 13:00 h. a 15:00 h. Fixos 2 hores 50,00 €/mes – Esporàdics 5,00€/dia.

L’Escola,
el valor d’un poble!

La màgia dels contes 
ajuda a créixer
Els contes són recursos educatius molt potents que 
afavoreixen el desenvolupament integral dels in-
fants i enforteixen i enriqueixen els vincles afectius 
entre l’infant i la persona que explica el conte. Entre 
altres beneficis, els contes estimulen el llenguat-
ge, el raonament i la memòria i també desperten 
la imaginació i la creativitat. Des del punt de vista 
emocional i social, a través dels personatges dels 
contes, els infants tenen l’oportunitat de viure situ-
acions de perill, superar conflictes, i enfrontar-se a 
reptes sense la necessitat de viure’ls en primera 
persona. Detectar i identificar els sentiments i les 
emocions dels personatges crearà les bases de la 
seva intel·ligència emocional i de les habilitats soci-
als necessàries per a la bona comunicació amb els 
altres durant tota la seva vida.
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El 16 de març el Consell Comarcal del Tarragonès or-
ganitzà una jornada sobre polítiques de mobilització 
d’habitatges buits, a càrrec de la tècnica d’habitatge 
Elga Molina Roig.
Els representants de l’ajuntament de la Secuita parti-
ciparen activament durant la jornada. S’hi van tractar 
temes tan interessants com: la cessió d’habitatges 
buits, la proposta de lloguer social dels grans tenidors 
d’habitatge, els incentius positius per al foment del 
lloguer social, les sancions als habitatges buits o l’im-
post i el registre de la Generalitat de Catalunya sobre 
habitatges buits, entre d’altres.
Cal remarcar el paper clau dels ajuntaments en el 
desenvolupament de les mesures efectives que pre-
veu la llei 24/2015, per als municipis de demanda 
forta i acreditada d’habitatge social, en la cessió  obli-

Jornada de polítiques 
de mobilització 
d’habitatges buits

gatòria d’habitatges buits i les propostes de lloguer 
social als grans tenidors d’habitatges, persones jurídi-
ques en gran part provinents del món bancari.
Malgrat que la Generalitat de Catalunya només fixa 
en la comarca del Tarragonès quatre municipis (La 
Canonja, Salou, Tarragona i Vila-seca) com a munici-
pis de demanda forta i acreditada d’habitatge social, 
l’Ajuntament de la Secuita ha iniciat contactes amb 
els grans tenidors d’habitatges buits del terme muni-
cipal per tal que aquets es destinin a lloguer social o a 
lloguer jove, tot tenint en compte la desproporció que 
hi ha entre l’oferta i la demanda al terme municipal (9 
habitatges demandats per 1 d’ofert) i també conside-
rant que, segons les dades del Registre d’habitatges 
buits de la Generalitat de Catalunya, al municipi de la 
Secuita hi ha un total de 18 habitatges buits després 
d’un procés d’execució hipotecària.

Reunions de coordinació
i seguiment amb el cos
de Mossos d’Esquadra

Regularment l’Ajuntament de la Secuita manté reuni-
ons de coordinació i seguiment amb el cos de Mossos 
d’Esquadra. S’hi aborden tots els temes relacionats 
amb la prevenció de delictes, seguretat ciutadana, 
seguiment d’accions i valoració de resultats.
Aquestes reunions són de gran importància ja que 
el municipi no disposa, ni pot disposar, d’una policia 
local pròpia. Per tant la informació, coordinació i pre-
venció és una eina imprescindible per a la seguretat 
del municipi i dels seus veïns. Fruit d’aquest esforç el 
24 de febrer es van presentar les dades de l’any 2015 
per part de l’Intendent dels Mossos a la demarcació 
de Tarragona, el Sr. Jaume Giné.
Cal destacar que els fets penals coneguts han ex-
perimentat un desens del 26,88% respecte al 2014, 

Fets/ entorn territorial Variació respecte 2014 % de fets per 1000 habitants
Municipi de la Secuita              -26,88 % 40,84
Demarcació de Tarragona - 7,68 % 72,67
Catalunya - 2,39 % 66,12

havent resolt un 13,24% dels fets amb un total de 7 
detencions. Durant el mateix període el cos de Mos-
sos d’Esquadra també ha procedit a la identificació 
de 121 persones i de 62 vehicles, augmentant el nú-
mero de serveis al municipi en un 16,41%.
Tot i això, la tasca més important del cos de Mossos 
d’Esquadra es centra en la prevenció de conductes 
delictives mitjançant el coneixement del territori i dels 
seus veïns, la col·laboració de la població avisant de 
conductes estranyes o vehicles sospitosos, la infor-
mació mitjançant xerrades de les mesures de preven-
ció a les escoles i a espais propers. Sense oblidar la 
presència del patrullatge als nuclis de població, carre-
teres i camins rurals.

Pel perill que comportaven els pollancres plantats 
al Parc de la Terra Roja de la Secuita, el dia 24 de 
febrer van ser retirats definitivament.

Els arbres estaven malalts i eren irrecuperables, les 
seves branques seques s’havien convertit en una 
amenaça constant pels usuaris del parc per la seva 
gran alçada. Anteriorment ja havien estat retirats 
varis exemplars en diferents ocasions, però mal-
grat els tractaments efectuats per recuperar-los, el 
seu estat greu i el perill que comportava per a les 
persones, s’aconsellà retirar-los definitivament del 
parc. Els treballs de tala els va efectuar l’empresa 
VOLPAL que també aprofità per podar i remuntar 
la resta de pins existents. El cost de l’actuació ha 
estat assumit íntegrament per l’Ajuntament.

D’aquí a unes setmanes es procedirà a l’extracció 
de les soques i arrels existents i a la plantació d’un 
nou tipus d’arbrat més adient a la zona atès que els 
pollancres són arbres de ribera i pateixen molt en 
terrenys no adequats.

Ja s’han retirat els
pollancres del Parc
de la Terra Roja

Organitzada pel Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació amb el suport de l’Ajun-
tament de la Secuita, el 16 de febrer va tenir lloc 
una jornada tècnica adreçada a aquelles persones 
que apliquen productes fitosanitaris per mitjans 
mecànics, en especial la pagesia.
Amb el propòsit d’acostar els processos de capa-
citació i informació al municipi, evitant desplaça-
ments dels veïns interessats, la jornada es va or-
ganitzar a la sala de Plens de l’ajuntament de la 
Secuita.
La selecció, posada a punt i manteniment dels 
equips d’aplicació de productes fitosanitaris és fo-
namental per combatre eficientment les plagues 
i malalties, però alhora ha de garantir la seguretat 
agroalimentària i la del propi agricultor.
Durant la formació es va incidir especialment en els 
aspectes legals de les inspeccions de maquinaria 
d’aplicació i la seva manipulació, segons normativa 
europea, per tal d’assolir processos productius més 
eficients i obtenir collites de més qualitat. La jorna-
da, que constà d’una part teòrica i una sessió pràc-
tica, va anar a càrrec dels senyors Lluís Ferré, res-
ponsable d’Ordenació de l’Activitat Agrícola i Gestió 
Mediambiental del DARP a Tarragona i de Lluís Coll,  
Enginyer Agrònom Consultor de Viticultura.

Jornada tècnica de revisió d’Equips d’Aplicació 
de Productes Fitosanitaris

La Web municipal s’adequa per garantir el dret d’accés
de les persones a la informació i la documentació públiques.

nismes); Gestió econòmica (pressupostos, gestió 
tributària i econòmica, patrimoni, subvencions); 
Acció de govern i normativa (actes, acords, edic-
tes, convocatòries, normatives, plans i estratègies); 
Contractes, convenis i subvencions (contractes 
menors, òrgans i convenis de col·laboració); Catà-
leg de serveis i tràmits (oferta de serveis i tràmits 
posats a disposició de la ciutadania); Participació 
(busquem que la ciutadania s’impliqui en els pro-
cessos i actuacions del nostre municipi); Ajuda’ns 
a Millorar; Perfil del contractant (estigueu al dia de 
totes les licitacions i adjudicacions del consistori); 
Bústia de factures (Si ets proveïdor de l’ens has 
de presentar la teva factura electrònicament) i Tau-
ler d’edictes (L’administració no ha pogut contactar 
amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si for-
meu part d’algun procediment).
En definitiva, tota la informació municipal a l’abast 
de la ciutadania des de casa seva, participa-hi, per 
a l’Ajuntament és molt important tenir en compte la 
teva opinió, les teves prioritats, el model de munici-
pi que vols i on tothom se senti que participa de la 
seva vida i de les seves decisions.

La transparència en la gestió pública i la partici-
pació ciutadana han estat i són un dels principals 
objectius del govern municipal. Aquests processos 
fa anys que han estat posats en marxa al municipi 
de la Secuita. Com a pioners d’aquesta forma de 
gestionar una administració oberta als veïns, cele-
brem l’aprovació de la nova llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.
Aquesta llei té per objecte: 
a) Regular i garantir la transparència de l’activitat 
pública. 
b) Regular i garantir el dret d’accés de les persones 
a la informació i la documentació públiques. 
c) Establir els principis i les obligacions de bon 
govern d’acord amb els quals han d’actuar els 
alts càrrecs, el personal al servei de l’Adminis-
tració i la resta de persones a qui és aplicable 
aquesta llei. 
d) Aplicar el govern obert i fomentar la participació i 
la col·laboració ciutadanes. 
e) Regular el règim de garanties i responsabilitats 
per l’incompliment dels deures i les obligacions es-
tablerts per aquesta llei.

La finalitat d’aquesta llei és establir un sistema de 
relació entre les persones i l’Administració pública 
i els altres subjectes obligats, fonamentat en el co-
neixement de l’activitat pública, la incentivació de la 
participació ciutadana, la millora de la qualitat de la 
informació pública i de la gestió administrativa i la 
garantia del retiment de comptes i de la responsabi-
litat en la gestió pública.
Amb el convenciment que donar comptes de la 
gestió municipal que es realitza ha de ser un retorn 
a la confiança que els veïns i veïnes del municipi 
dipositen en els seus representants polítics, l’Ajun-
tament de la Secuita, amb l’ajut dels serveis tècnics 
de la Diputació de Tarragona, està incorporant a 
la web municipal (www.lasecuita.cat) un portal de 
transparència. Si hi accediu trobareu una nova pes-
tanya amb el títol “Serveis, Tràmits, Gestions” que 
us adreçarà a dues noves opcions: “Accés directe 
a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de la Secuita” 
i “Accés directe al portal de Govern Obert i Trans-
parència”.
En aquestes dues opcions podreu trobar amb de-
tall tota la informació municipal dividida en diferents 
apartats: Informació institucional i organitzativa (or-
ganització política, personal, entitats i altres orga-

lasecuita.cat

https://www.seu-e.cat/web/lasecuita/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica
https://www.seu-e.cat/web/lasecuita/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa
https://www.seu-e.cat/web/lasecuita/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions
https://www.seu-e.cat/web/lasecuita/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits
https://www.seu-e.cat/web/lasecuita/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits
https://www.seu-e.cat/web/lasecuita/govern-obert-i-transparencia/participacio/espais-de-participacio-ciutadana
https://www.seu-e.cat/web/lasecuita/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-de-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant
https://www.seu-e.cat/web/lasecuita/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/factures-electroniques
https://www.seu-e.cat/web/lasecuita/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis
https://www.seu-e.cat/web/lasecuita/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis
https://www.seu-e.cat/web/lasecuita/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa
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El dia 15 de gener l’Eva LLatser, llicenciada en Psi-
cologia i especialista sanitària amb el Màster en Di-
recció i Gestió de Persones, va dirigir una xerrada 
molt interessant sobre “Els terrors nocturns i els 
malsons en la infància”.
En el cicle de xerrades adreçades a mares i pares 
ens va ensenyar a afrontar i aprendre a gestionar 
els terrors nocturns i els malsons tan freqüents en 
la infància.

Xerrada sobre els terrors
nocturns en la infància

Com distingir-los? En què consisteixen? Què fer 
quan el teu fill o filla no reacciona? En quina mesu-
ra els nostres petits pateixen? Hi ha alguna manera 
d’evitar-los? Les assistents  treballaren en un espai 
de conversa i diàleg per tal de compartir experièn-
cies, cercar formes d’actuació i minvar el patiment 
dels seus petits davant d’aquestes circumstàncies.

El dissabte 20 de febrer la parròquia de Vistabella 
va organitzar un concert solidari destinat a recaptar 
fons per a la restauració de l’església del Sagrat 
Cor de Vistabella. Una meravella modernista de 
l’arquitecte Jujol, construïda a partir de l’any 1917 i 
inaugurada al 1923, de la que tots ens sentim molt 
orgullosos.
El concert es va celebrar al Casal de la Secuita, 
a petició de la parròquia, i hi van actuar el Grup 
de Grallers i Timbalers de la Secuita, la banda de 
música del Col·legi Turó, la banda infantil Unió Mu-
sical de Tarragona i la banda Big-Band Bumt. Per 
finalitzar, totes les agrupacions van interpretar con-
juntament la cançó anomenada “Papagayo” , sota 
la direcció del mestre Bonastre.
Els més de 140 assistents al concert  van poder 
gaudir d’una bona tarda musical i alhora col·labo-
rar desinteressadament en la restauració d’aquest 
petit tresor, llegat modernista que Vistabella vetlla 
gelosament. 

Concert d’Hivern 
Solidari

Entre el 3 i el 8 de març es va procedir a la neteja i 
desinfecció dels dipòsits municipals d’aigües de la Se-
cuita. Aquesta neteja i desinfecció es realitzarà cada 
dos anys per garantir la bona qualitat de l’aigua de 
consum subministrada. L’any  passat ja es va procedir 
al tractament dels dipòsits de Vistabella, que abasten 
Vistabella i les Gunyoles. Els dipòsits de la Secuita 
també reforcen els cabals d’aigua dels dipòsits de 
Vistabella i alimenten directament les poblacions de 
l’Argilaga, la Secuita i la urbanització Sant Roc.
Abans de la neteja, la brigada municipal procedí a la 
col·locació de diverses vàlvules entre el dipòsit gran i 
el petit per tal d’interconnectar-los i poder regular els  
fluxos de pressió a la xarxa així com a la construcció 
d’una caseta d’instrumentació. Aquests treballs previs 

Neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua de la Secuita

van garantir el subministrament a la població sense 
haver de realitzar talls d’aigua, subministrant del di-
pòsit petit en el moment de buidar i treballar al gran i 
a l’inrevés.
La neteja i desinfecció ha anat a càrrec de l’empresa 
homologada Ambient Serveis S.L., que va expedir els 
corresponents certificats sanitaris de control, amb un 
cost de 3.037,10 €. Els treballs previs realitzats per 
la brigada municipal han tingut un cost del material 
empleat de 810,47 €  i la desinfecció dels dipòsits de 
Vistabella 2.097,00 €. La suma total ha ascendit a un 
cost de 5.944,57 € que ha estat subvencionat per la 
Diputació de Tarragona dintre del Pla de millora de 
la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 
2015, amb 4.724,00 €.   

L’Ajuntament de la Secuita va acordar en la sessió 
plenària celebrada el 21 de març de 2016 sol·licitar 
a la Diputació de Tarragona que en caràcter urgent 
programi l’arranjament de la cruïlla de les traves-
seres urbanes de les carreteres T-223 i TV-2231 
al centre urbà de la Secuita, és a dir, la cruïlla del 
Parc Miret.

Aquesta zona és de pas obligat pels escolars i acom-
panyants per anar al recinte escolar i esdevé, per la 
seva configuració, un punt negre de la xarxa viària. 
Aquesta actuació ja va ser objecte d’estudi i projecte 
per part de l’Ajuntament la passada legislatura però 
malauradament es va haver d’aparcar en no rebre 
cap subvenció per part del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de millorar l’accessibilitat al recinte escolar, 
l’Ajuntament de la Secuita ja ha dut a terme dues 
importants actuacions en aquests darrers anys, 
com són la construcció de voreres, murs de con-
tenció, il·luminació i pavimentació de l’accés princi-
pal a l’escola, o la construcció d’un aparcament al 
costat de la mateixa. Tanmateix, la problemàtica no 
s’ha resolt del tot.

És per això que es vol abordar de nou aquest pro-
jecte dividit en dues parts: una que afectaria estric-
tament a les carreteres i que, per tant, ha d’afron-
tar la Diputació de Tarragona com a titular de les 

L’Ajuntament ha començat la planificació d’un Cen-
tre de Dia per a les persones grans del municipi. 
Després d’iniciar la recerca de diferents llocs per a 
la seva ubicació i d’estudiar els avantatges i/o limita-
cions que les diferents propostes poguessin tenir, hi 
fins hi tot en algun cas, iniciar uns temptejos econò-
mics amb la propietat d’algun solar, que no va arribar 
a bon port. S’ha decidit finalment destinar part de 
l’aparcament provisional de la Zona Esportiva de la 
Secuita per acollir aquesta nova infraestructura des-
tinada a les persones grans.

El Ple de l’Ajuntament del 21 de març així ho va 
ratificar per unanimitat de tots els grups polítics re-
presentats. Tanmateix també va donar l’autoritza-
ció perquè comencessin els treballs de planificació, 
estudi i elaboració del projecte constructiu, així com 
iniciar els contactes amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalu-
nya per a la seva homologació.

Els serveis tècnics municipals ja han començat a tre-
ballar en el seu disseny, que en un principi ocuparà 
una superfície aproximada d’uns 400 m2 en planta 
baixa. Properament es realitzaran els treballs topo-
gràfics i els estudis geotècnics previs a l’elaboració 
del projecte constructiu, a més, el dia 4 d’abril comen-
çaran els contactes am la Generalitat per poder donar 
compliment a tota la part legal del futur centre de dia.

Arranjament dels accessos a l’escola

Centre de Dia per a les persones grans del municipi

mateixes (aquesta correspondria a la part marcada 
de color vermell al plànol que s’acompanya); i una 
segona part, que correspon als carrers del Molí i 
Nou (marcats de color groc), que assumiria l’Ajun-
tament de la Secuita i que comportaria, a més, 
l’eliminació de les escales existents avui en dia. 
L’Ajuntament ja ha iniciat per la seva banda els tre-
balls amb l’elaboració d’un aixecament topogràfic 
de tot l’àmbit esmentat.

L’actuació en l’àmbit de les carreteres ja està con-
templada al “Pla Zonal de la xarxa de carreteres 
de la Diputació de Tarragona”, i l’objectiu és que es 
programi i doti de pressupost per al proper exerci-
ci. L’Ajuntament ja ha establert contactes amb el 
responsable polític de carreteres de la Diputació, el 
vicepresident segon, senyor Josep Masdeu i Isern, 
el qual s’ha compromès a estudiar-ho i a més, i en 
caràcter d’urgència, a construir un pas de vianants 
i una extensió de la vorera existent a la cantonada 
dels cellers Camp de Tarragona (antic Mitjavila) i 
un ressalt a l’entrada al nucli des de Perafort per 
aquest any 2016, en el marc del programa de millo-
res de les carreteres de la demarcació.
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Aprovació del Pressupost Municipal 
per a l’any 2016
En la sessió plenària del passat 21 de març 
s’aprovà, per unanimitat de tots els grups po-
lítics municipals, el pressupost que ha de regir 
durant l’any 2016. El pressupost municipal és 
la previsió econòmica de l’ajuntament durant 
l’any de l’exercici que permetrà poder desenvo-
lupar totes les actuacions previstes, així com 
poder fer front a les despeses programades. 

S’hi intenta fer una previsió, fidel i amb criteri 
de prudència, de tots els ingressos que hauria 
de percebre l’ajuntament durant l’any, ordinaris 
i extraordinaris. Agrupats en capítols, segons 
l’origen, els ingressos ordinaris són els deri-
vats del cobrament d’impostos, taxes, preus 
públics, interessos i transferències corrents 
d’altres administracions. Els extraordinaris cor-
responen a subvencions, contribucions especi-
als i operacions de crèdits. 

Les despeses, també agrupades en capítols 
segons la finalitat, segueixen els mateixos con-
ceptes. La despesa corrent agrupa tot el funci-
onament ordinari de l’ajuntament, retribucions 
de personal, impostos a pagar, electricitat, ma-
terial de reposició i manteniment, reparacions, 
subministres, lloguers, despeses financeres i 
transferències corrents. 

Per a l’any 2016 la previsió pressupostària és la següent:
Ingressos 2016

Capítol Partida Denominació Import Import %
I Impostos directes 770.000,00 42,45 %

11200 IBI Rústica 153.000,00
11300 IBI Urbana 440.000,00
11500 Impost vehicles 72.000,00
11600 Plusvàlues 40.000,00
13000 IAE 65.000,00

II Impostos indirectes 7.000,00 0,39 %
29000 ICIO 7.000,00

III Taxes, preus públics i altres 483.000,00 26,63 %  
30000 Aigua 53.000,00
30100 Clavegueram 20.000,00
30200 Escombraries 166.000,00
30900 Cementiri 4.000,00
32100 Llicències urbanístiques 6.000,00
32900 Altres taxes 1.000,00
33200 Domini Públic Local Em. Sumn. 22.000,00
33900 Domini Públic Local altres 16.000,00
34200 Serveis educatius 166.500,00
34300 Serveis esportius 25.000,00
35000 Contribucions especials 1.000,00
39900 Activitats 2.500,00

IV Transferències corrents 553.000,00 30,49 %
42000 Participació Tributs de l’Estat 270.000,00
45000 Generalitat de Catalunya 253.000,00
46100 Diputació de Tarragona Mant. 30.000,00

V Ingressos patrimonials 1.000,00 0,06 %
52000 Interessos comptes corrents 1.000,00

VII Transferències de capital 0,00 0,00 %
75000 Generalitat de Catalunya 0,00
76100 Diputació de Tarragona 0,00

Total Ingressos 1.814.000,00 1.814.000,00 100,00%

42 Estat Participació Tributs 2016 270.000,00 270.000,00
45 Fons Cooperació  2013 (resta) 18.341,82 253.000,00

Fons Cooperació  2014 (complert) 71.809,20 
Fons Cooperació  2015 (complert) 69.025,60 
Fons Cooperació  2016 (no es computa) 

Jutjat de Pau 2015 1.760
Jutjat de Pau 2016 (no es computa) 
Joventut 2015 1.396,80
Joventut 2016 (no es computa)
Càrrecs Electes 2014 17.505,72
Càrrecs Electes 2015 17.505,72
Càrrecs Electes 2016 (no es computa)
PUOIS manteniment 2014 28.031,67 
PUOIS manteniment 2015 28.031,67 

46 Diputació 30.000
Catàleg 5.000

Interessos 2015 15.000

Escola bressol curs 2014-2015 10.000

Neteja dipòsit  (no es computa)
Subvencions 2016 (no es computa)

553.000 553.000

Capítol I: Impostos Directes
A nivell de capítol i respecte al pressupost de 
l’any anterior (869.000 €) hi ha una disminució de 
115.000 €, ajustant-se l’import a la recaptació efec-
tiva segons el compte de recaptació en voluntària 
presentat el 2015, per base gestió d’Ingressos, i a 
l’estat d’ordenances fiscals. 
La diferència d’import s’atribueix bàsicament a la 
davallada dels valors cadastrals de l’IBI urbà en 
l’exercici 2014 i 2015, així com bonificacions apli-
cades a l’IAE. 

Un cop previst l’import anual del funcionament 
ordinari, el romanent restant, diferencia entre 
ingressos ordinaris i despesa ordinària, es des-
tina a noves inversions.
Des de l’entrada en vigor de la nova instruc-
ció contable per les administracions públiques 
locals (2015), la tendència és anar cap a una 
comptabilitat analítica i a l’autofinançament dels 
serveis bàsics. Per segon any consecutiu obliga 
al desglossament de les partides segons el seu 
origen o la seva finalitat, vinculant cada despesa 
a un ingrés que la suporti i la faci viable.
Cal remarcar l’elevat criteri de prudència que 
s’ha seguit en l’elaboració del pressupost per 
a l’any 2016, com a conseqüència de la sus-
pensió de totes les subvencions per inversions 
de la Generalitat de Catalunya corresponents 
al Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOIS), l’endar-
reriment en les aportacions dels Fons Locals 
destinats als ajuntaments (pendents 2013, 2014 
i 2015), així com la previsió del Pla d’Acció Mu-
nicipal de la Diputació de Tarragona (PAM) que 
no sortirà fins l’any 2017. 
El pressupost municipal pel 2016 ha estat con-
feccionat amb una reducció de 308.000,00 € si 
el comparem amb el de l’any 2015. Retallada del 

14,51% en els ingressos que també condicio-
na, en la mateixa proporció, la despesa i obliga 
a aquesta a concentrar-se en els aspectes de 
manteniment i funcionament ordinari de l’acti-
vitat bàsica municipal. 

Això seria assumible si no fos perquè ja és el 
segon any consecutiu que es produeix aquesta 
situació. La manca de liquiditat de la Generali-
tat de Catalunya es fa palesa en el retard de les 
seves obligacions de pagament i en la retirada 
dels fons destinats a subvencions per inversi-
ons, tanmateix la rebaixa en les aportacions de 
l’estat Espanyol als Ajuntaments. 

Cal recordar que en l’elaboració del pressu-
post pel 2015 ja vàrem assumir una reducció de 
570.000,00 €, comparat amb el de l’any 2014, re-
tallada del 21,17% en els ingressos. Així doncs, 
l’Ajuntament de la Secuita, en dos anys ha 
vist minvat el seu pressupost en 878.000,00 €, 
un 32,61% menys per a l’any 2016 respecte a 
l’exercici de 2014. 

Destacar que en l’art. 45 – Transferències Comunitat Autò-
noma s’ha consignat el deute acumulat i no s’ha incrementat 
amb assignació a l’exercici 2016 i respon al següent resum. 

Capítol V: Ingressos patrimonials 
A nivell de capítol i respecte al pressupost de l’any 
anterior, no hi ha cap variació  
L’import és igual al resultat d’ajustar la recaptació 
efectiva de l’exercici i la situació real de tresoreria i 
previsions del present exercici. 

Capítol VII:  Transferències de Capital  
A nivell de capítol i respecte al pressupost de l’any 
anterior, hi ha una important davallada. NO HI HA 
CAP INGRÉS PREVIST.

Capítol IX:  Passius Financers
No hi ha previsió de cap ingrés ja que no es preveu 
cap préstec nou.

Els drets liquidats i les obligacions reconegudes s’aplicaran als pressupostos pel seu import ínte-
gre, sense atendre obligacions mitjançant minoració dels drets llevat de les devolucions d’ingressos 
indeguts. 

Les bases utilitzades per a la seva elaboració han estat :

Capítol II: Impostos Indirectes 
A nivell de capítol i respecte al pressupost de l’any 
anterior, no hi ha cap variació (7.000 €) per con-
siderar-se ajustat a la recaptació efectiva. Encara 
que en l’exercici 2015 la recaptació ha estat supe-
rior (25.000 €) no s’aplica per considerar que ha 
estat circumstancial. 

Capítol III: Taxes i Altres Ingressos 
A nivell de capítol i respecte al pressupost de l’any 
anterior, hi ha un increment de 19.000 € en el seu 
total, ajustant-se l’import a la recaptació real i li-
quidació efectiva de les taxes i altres ingressos de 
l’any anterior. 
La diferència d’import s’atribueix a la previsió d’in-
gressos derivats dels nous serveis (Escola Bressol, 
menjador escolar, piscina, pàdel, etc) i de la tònica 
de minoració dels ingressos externs que obliga a 
fer un major esforç en el capítol III.

Capítol IV: Transferències Corrents  
Respecte al pressupost de l’any anterior, hi ha un 
petit increment de 8.000 € .
Tots els conceptes es calculen amb extrema pru-
dència i a la baixa derivat de la tònica general de 
minoració d’ingressos de totes les administracions 
(Estat, CCAA i Diputació). 

El pressupost d’ingressos és INFERIOR 
a l’exercici anterior en 308.000,00 €, i es-
sent la diferència més significativa pel que 
fa a la manca d’ingressos al capítol VII, 
transferències de capital, seguint el criteri 
d’ajustament i prudència davant la situa-
ció econòmica del país. En especial pel re-
tard en el pagament  de les transferències 
corrents i de capital.

Conclusió :

Ingressos
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Despeses 2016
Capítol Partida Denominació Import Import %

I Retribucions de personal 705.000,00 38,86 %
10000 Governació 40.000,00
12000 Funcionaris bàsics 43.000,00
12100 Funcionaris complementaris 53.000,00
13000 Personal Laboral 368.000,00
13002 75% paga extra 2012 15.000,00
16000 Seguretat Social 180.000,00
16200 Formació i perfeccionament 6.000,00

II Despeses corrents 822.000,00 45,31 %  
21300 Mant. aigua i enllumenat 80.000,00
21300 Mant. maqui. i instal·lacions 20.000,00
21600 Mant. equips i informàtic 53.000,00
21900 Mant. resta immobilitzat 500,00
22000 Material no inventariable 4.000,00
22100 Energia Elèctrica 105.000,00
22103 Combustibles i carburants 9.000,00
22200 Serveis de telecomunicacions 11.000,00
22400 Primes d’assegurances 9.000,00
22609 Activitats culturals i esportives 25.000,00
22699 Altres despeses diverses 500,00
22799 Treballs realitzats per altres 80.000,00
23000 Òrgans de govern 25.000,00
24000 Despeses de publicacions i dis. 31.000,00
25000 Treballs adm. públiques 305.000,00
26000 Treballs empr. sense ànim de lucre 64.000,00

III Interessos 20.000,00 1,10 %
31000 Interessos 18.400,00
35900 Comissions bancàries 1.600,00

IV Transferències corrents 83.000,00 4,58 %
45100 Conveni patrimoni arqueològic 1.100,00
46200 Convenis amb Ajuntaments 900,00
46500 Conveni amb Serv. Socials 50.000,00
46800 Subvencions a Entitats locals 31.000,00

VI Inversions 70.000,00 3,86 %
60900 Noves infraestructures 17.500,00
61900 Reposició bens ús general 17.500,00
62900 Funcionament de serveis 17.500,00
63900 Reposició de serveis 17.500,00

IX Passius financers 114.000,00 6,28 %
91200 Amortització préstecs 114.000,00

Total Ingressos 1.814.000,00 1.814.000,00 100,00%

Capítol I:  Retribucions de personal 
A nivell de capítol i respecte al pressupost de l’any 
anterior, hi ha hagut un increment per l’incorpora-
ció del concepte retribucions càrrecs electes i que 
en bona part està compensada per la corresponent 
subvenció de la Generalitat. També s’incorpora la 
previsió de devolució del 75% de la paga extra re-
tinguda per ordre de l’Estat al personal de l’ajunta-
ment, corresponent a l’exercici 2012.

Capítol II:  Despeses Corrents i de Serveis 
A nivell de capítol i respecte al pressupost de l’any 
anterior, hi ha increment. El càlcul de l’import s’ha 
realitzat contemplant l’increment de les tarifes elèc-
triques, telefonia, etc.. i  en funció de les despeses 
efectives de l’exercici anterior.

Capítol III: Interessos i Capítol IX Amortització 
El capítol III (Interessos) i el capítol IX (Amortitza-
ció) s’han consignat segons el quadre d’amortitza-
cions dels préstecs subscrits.

Interessos
BBVA 6.767,19
Crèdit proveïdors 9.911,62
Bankia 1.709,59

Amortització Préstecs
Crèdit proveïdors 25.043,40
Bankia 28.640,83
BBVA 60.000,00

Capítol IV: Transferències Corrents
A nivell de capítol i respecte a les despeses liqui-
dades de l’any anterior, hi ha una disminució impor-
tant pel canvi de criteri comptable atès que el paga-
ment de les escombraries computarà al capítol 2. 

Capítol VI:  Inversions reals 
El capítol 6 (inversions) experimenta una davallada 
molt important havent consignat 70.000 € quasi a 
nivell testimonial decrement respecte l’any anterior 
(835.000 €) al no haver estat definit el Pla d’Acció 
Municipal (PAM). 

Despeses 
Els crèdits per a despeses es destinaran exclu-
sivament a la finalitat específica per a la qual 
han estat autoritzats en el pressupost o les mo-
dificacions aprovades. Els crèdits autoritzats 
tenen caràcter limitador i vinculant. 
En els crèdits per a despeses corrents s’in-
clouen els de funcionament dels serveis, els 
interessos i les transferències corrents. En els 
crèdits per a despeses de capital s’inclouen els 
d’inversions reals, les transferències de capital 
i les variacions d’actius i passius financers.

Les bases utilitzades per a la seva elaboració 
han estat:

El pressupost de despeses és Inferior en 
308.000 € a l’exercici anterior, bàsicament 
per les variacions al Cap IV (transferències 
corrents) i al capítol VI (Inversions) . 

Conclusió:

Pressupost 2016 per àrees de despesa.

Capítol Benestar 
Comuni. Socials Educació Cultura Esport Infraestruc. Org. Gov. Ad. General Càrrega 

financ. Total

I 87.610 120.390 40.000 457.000 705.000
II 491.000 153.000 56.000 20.000 25.000 77.000 822.000
III 50.000 900 20.000 70.900
IV 32.100 32.100
VI 70.000 70.000
IX 114.000 114.000

Total 578.610 50.000 274.290 88.100 20.000 70.000 65.000 534.000 134.000 1.814.000
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Notícies sobre l’Argilaga
aparegudes la segona meitat 
del segle XIX  
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El 1896 es va fer crida al soldat Antoni Rull Mar-
tí, natural de l’Argilaga. Havent sigut llicenciat per 
“inútil” va tornar de Cuba. Es demanava que es 
presentés a l’Ajuntament de Tarragona per fer-li ar-
ribar documents del seu interès28.

El 1897 estaven molt avançats els treballs per ins-
tal·lar a l’Argilaga una xarxa telefònica que comuni-
cava el poble amb Tarragona. Va ser duta a terme 
per l’enginyer Pagès i l’electricista Claret29.

El 1897 sorgí la notícia que a Tarragona s’estava 
treballant la pedra necessària per la nova església 
que es construïa al veí poble de l’Argilaga. Aquell 
mateix any es va inaugurar el nou campanar cons-
truït sota la direcció de l’arquitecte diocesà Juan 
Salas. Les campanes construïdes al taller de Josep 
Pomerol fill van ser apadrinades per Francisca Coll 
Martí i Joan Dalmau. Es va fer una gran festa re-
ligiosa gràcies al rector Francesc de P. Rovira. Es 
va beneir el campanar i es va batejar la campana 
Maria del Roser. El diari va considerar l’obra com 
un veritable esforç davant la crisi per la que passa-
va el poble.30.

El 1897 el jutge instructor militar va fer crida del 
recluta Pau Solé Domingo, natural de l’Argilaga31.

L’any 1897 es va caracteritzar per ser un any de 
dura sequera pel pagès32.

El 1898 es va donar la notícia de la construcció del 
xalet propietat de Franscisca Dalmau, viuda de Vic-
toriano Miró. S’esmenta una marquesina de ferro 
forjat construïda al taller de Baldomero Baró i dis-
senyada per l’arquitecte Ramon Salas33.

El 1899 la Junta de Sanitat es va reunir per tancar 
els cementiris de l’Argilaga i de la Secuita, perillo-
sos per a la salut pública34.

El 1899 es va denunciar l’existència d’un esvoranc 
a la Mina de l’Arquebisbe per on els habitants de 
l’Argilaga treien aigua. El guàrdia de la Mina va 
denunciar un abús que feia 35 anys que durava, 
consistent en treure aigua amb bocois i cubs per 
les obres de construcció a la població i per sulfatar 
les vinyes de tot el terme de la Secuita35.

Text i fotografies: Marc Dalmau Vinyals

En aquest treball hem realitzat un recull de notícies 
i cròniques periodístiques de la segona metitat del 
segle XIX sobre l’Argilaga. Les hem pogut localitzar 
a l’hemeroteca digital de l’Ajuntament de Tarragona, 
a la Biblioteca Virtual de Premsa Històrica, a l’heme-
roteca digital de la Biblioteca Nacional d’Espanya, a 
la premsa digitalitzada de la Generalitat de Catalu-
nya i a l’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues. 
El 1850 a les immediacions del poble de l’Argilaga 
va caure un aeròlit amb què un home es va poder 
encendre una cigarreta després d’haver caigut1.

El 1857 un picapedrer que treballava al pont de So-
livella, en dirigir-se a Tarragona, va ser assaltat per 
nou homes amb navalles en el trajecte de l’Argilaga 
a la Secuita. A canvi de la seva vida el picapedrer va 
entregar 11 rals. Amb els diners a la mà els assal-
tants van desaparèixer i li van tornar la manta que 
li havien pres2.

El 1876 el governador civil va donar ordre perquè 
quedés incomunicat un ramat d’ovelles al terme de 
l’Argilaga ja que estava infectat per la verola3.

El 1877 es va avisar que el cap de la guàrdia ci-
vil recorrés de tant en tant la carretera que va de 
Tarragona a l’Argilaga ja que era una de les més 
transitades i es trobava poc vigilada4.

El 1878 a la carretera que va de l’Argilaga a Tarra-
gona, al lloc conegut com Hostal del Pués, sis lla-
dres van assaltar una tartana en què anaven dues 
persones deixant-les sense les seves possessions. 
Es va avisar al cos de la guàrdia civil perquè no dei-
xés de vigilar un trajecte tant concorregut, sobretot 
en dies de mercat5.

El 1878 l’inspector Sotorro va capturar dos individus 
que havien assaltar una tartana ocupada per dues 
persones molt conegudes que es dirigien a l’Argi-
laga i a qui havien robat els diners i els rellotges6.

El dia de Nadal de l’any 1878 van ser robats tres 
carners a un propietari de l’Argilaga7.

El 1880 el mal estat de la carretera de l’Argilaga a 
Tarragona va ser la causa d’un accident. L’acciden-
tat portava un tilburi (carruatge de dues rodes tirat 
per un únic cavall). Quan va apartar-se per deixar 
passar un carro, una roda va ficar-se dintre d’un sot 
i va bolcar deixant sota al conductor i ocasionant-li 
algunes ferides. Amb l’accident van quedar inser-
vibles els aparells de la cavalleria i van haver de 
deixar abandonat al tilburi allà mateix. La notícia va 
ser ampliada pel “Diario de Tarragona” afegint que 
la bolcada o la mort de la cavalleria va ser el motiu 
de l’abandonament del tilburi. S’hi va afegir que la 
causa de l’accident podia haver estat el mal estat 
de la carretera8.  

El 1882 alguns lladres van intentar entrar en una 
casa de l’Argilaga. El propietari va donar la veu 
d’alarma i els lladres fugiren. Poc temps després 
van intentar forçar altre cop la porta i alguns veïns 
es van veure obligats a disparar tirs per foragitar-los. 
En aquella època al poble hi havia molta gent sospi-
tosa i calgué cridar l’atenció a les autoritats9.

L’any 1883 el rector de l’Argilaga guardava la vi-
nya d’una feligresa quan la mula d’un veí de la 
Secuita es va menjar una sarment. El rector de 
l’Argilaga el va reptar i com aquest li va contes-

tar, el diumenge següent el rector de la Secuita va 
parlar d’ell ofensivament10.

El 1885, durant una nit, quatre homes van assaltar 
l’hort del propietari Joan Martí per robar. Alguns veïns 
van disparar les seves armes i els lladres van fugir11. 

El mateix 1885 es va crear un cordó sanitari al vol-
tant de la població i es formà una Junta de Sanitat 
Local. Segons la notícia, aquesta Junta va actuar 
de tal manera que no va donar notícia de les seves 
reunions a l’alcalde. La Junta de Sanitat era diri-
gida pel rector i considerava l’alcalde un inútil. La 
junta va negar l’entrada a la població a qualsevol 
persona i per tots els mitjans12.

El 1885, a l’Argilaga, va provar per primera vegada 
les seves habilitats en públic el músic i poeta Pau 
Trenchs i Cerda13.

El 1886 es va propagar una epidèmia maligna a la 
població que va acabar amb la vida de molts dels 
seus habitants. Els malalts no van rebre cap auxili 
ni sabien quin era el mal que acabava amb ells. La 
notícia deia que la poca importància del poble no 
havia de significar abandonar la vida dels habitants 
a la seva sort. Poc temps després dos metges van 
anar a l’Argilaga per dictaminar la causa de la ma-
laltia i prendre mesures. En tornar a la capital do-
naren explicacions a la Junta de Sanitat. Hi havia 
23 veïns malalts i 5 d’ells de gravetat. Van dir que la 
causa era l’aigua d’un pou d’on bevien tots els ve-
ïns i que es filtrava d’unes basses. Van afegir que 
entre els malalts hi havia gent molt pobra que es 
veia privada dels recursos mínims. El governador 
de la província va ordenar que sortís un oficial por-
tant recursos per atendre el seu estat de salut i dur 
a terme accions per tallar d’arrel el brot. Finalment 
la Junta de Sanitat va dictaminar que la malaltia 
no era contagiosa. La causa era l’aigua d’un pou 
que rebia les filtracions d’una bassa on s’havien 
rentat uns sacs que contenien sulfat de coure. Es 
van destinar dos infermers i una suma de diners 
per atendre els més necessitats. La gent del poble 
creia que hi influïa l’existència del cementiri dintre 
del poble. A començaments del 1887 es van retirar 
els dos infermers de la població ja que l’estat dels 
habitants havia millorat14.

El 1886 el cementiri es trobava a dintre del poble. 
La porta d’entrada s’obria a la plaça i el seu  recinte 
el tancava l’abadia i les cases del poble. En pocs 
dies hi van enterrar cinc cadàvers i sembla que s’hi 
havien d’enterrar més cossos, sent un important 
focus d’infecció. Dels 30-35 veïns de l’Argilaga en 
moriren 15. El cementiri era massa petit per a tants 
cadàvers. El poble va reunir 2000 pessetes pel nou 
cementiri, que es van entregar a l’Ajuntament de la 
Secuita. El governador de la província va demanar 
el trasllat del cementiri vell per millorar la salubritat 
pública. Uns dies més tard l’alcalde de la Secuita 
Josep Armengol va negar haver rebut 400 duros 
dels habitants de l’Argilaga i va considerar injuriosa 
la notícia de la donació. Durant aquells dies es van 
intercanviar una sèrie de cartes entre l’alcalde de 
la Secuita i els diaris responsables de la publicació 
de la notícia per veure qui tenia raó. La qüestió va 
acabar amb una querella judicial de l’alcalde de la 
Secuita al Diari de Tarragona15.

El 1887 es van publicar les queixes rebudes so-
bre el mal estat dels carrers de l’Argilaga fent difícil 
el pas dels carruatges. Es va designar a Cristòfor 
Martí pel càrrec de peó amb destí a la carretera de 
Tarragona al Pont d’Armentera, secció l’Argilaga16. 

El 1887 uns veïns de Vila-rodona i dos sacerdots 
venien de Tarragona amb una tartana. En arribar 
a l’Argilaga se’ls trencà el fuell. No van poder com-
prar cap carruatge a la població i van haver d’anar 
a Nulles17.

El 1887 es va denunciar l’existència a l’Argilaga 
d’una presa que rebia les aigües desviades de la 
Mina de l’Arquebisbe i que convertia en regadiu 
una peça de secà18. 

El 1890 una pedregada important va destruir les 
vinyes sense veremar de l’Argilaga19.

El 1891 un veí de l’Argilaga es va adonar que el 
propietari Josep Mañé Vives, de 73 anys, feia 2 o 
3 dies que havia desaparegut del poble. Va donar 
avís a un fill seu de la Secuita que es va dirigir al 
Mas Moragues on el seu pare tenia costum d’anar. 
En arribar van trobar la porta tancada amb les 
claus ficades per dintre. Va donar avís al jutge del 
Catllar per obrir la casa. Van entrar-hi per la porta 
del darrera i es van trobar l’ancià al terra al davant 
de la boca del forn i amb senyals de mort violenta a 
causa de contusions al crani20.

El 1891 els alumnes d’història natural de Tarragona 
dirigits pel professor Pedro Ferrando es van pre-
parar per fer una excursió a l’Argilaga per visitar la 
gruta amb estalactites que existia al poble21.

El 1891 es va encarregar la busca i detenció del 
jove Joan Mañé Ferré, natural de l’Argilaga22.

El 1894, el ciclista Anselmo Guash, va caure de la 
bicicleta i es va trencar una cama. Va ser traslladat 
amb carruatge fins a Tarragona. La notícia va ser 
recollida en diferents mitjans23.

El 1894 el conductor d’un carro amb bocois buits 
que es dirigia al poble de l’Argilaga va saltar del 
carro amb tan mala fortuna que una roda li passà 
per damunt del pit. El carro va seguir el seu camí 
i el conductor va quedar estès sobre la cuneta. Va 
ser trobat al cap de tres hores. La roda li va trencar 
una costella que va li ocasionar una lesió al pulmó, 
produint una hemorràgia interna que li va causar la 
mort. L’infeliç, veí de Tarragona, va ser traslladat 
al Sant Hospital on morí a les 8 de la nit. Se li va 
fer l’autòpsia però no es  va disposar ni d’utensilis 
desinfectats, ni lavabos,  ni instruments precisos24.

El 1895 el jove suís William Tarin va recórrer en 60 
minuts el trajecte que va del poble de l’Argilaga a 
la Font del Rajolet a Tarragona. El recorregut era 
de 13 quilòmetres. Va partir de l’Argilaga a les 4:40 
de la tarda del diumenge. A la sortida del poble el 
va animar una gran multitud de públic. Va recórrer 
el trajecte en 54 minuts i 18 segons. A l’arribada a 
Tarragona va ser efusivament aplaudit25.

L’any 1895 hi va haver un important aiguat que va 
provocar desperfectes als camps i als edificis de la 
població26. 

El 1895 es va instal·lar una estació telefònica a l’Ar-
gilaga27.

1 El Áncora. 10/11/1850.
2 Diario Mercantil de Avisos y Noticias. 14/02/1857.
3 Diario de Tarragona. 09/12/1876. El Turolense. 17/12/1876.
4 Diario de Tarragona. 29/12/1876.
5 Diario de Tarragona. 15/12/1878. El Pabellón Nacional. 

17/12/1878.
6 Diario de Tarragona. 21/12/1878.
7 Diario de Tarragona. 28/12/1878.
8 La Opinión. 27/10/1880. Diario de Tarragona. 28/10/1880.
9 Diario de Tarragona. 07/02/1882.
10 La Campana de Gracia. 25/11/1883. 
11 Diario de Tarragona. 14/04/1885.
12 La Opinión. 18/09/1885. La Iberia. 11/09/1885. La Vanguardia. 

11/09/1885.
13 La Veu de la Comarca. 24/06/1885. La Ilustració Catalana. 

15/02/1886.
14 El Orden. 05/12/1886. Opinión. 11/12/1886. Diario de Tarragona. 

31/12/1886. Diario de Tarragona. 04/01/1887.
15 Diario de Tarragona. 12/12/1886. El Orden. 17/12/1886. Diario 

de Tarragona. 18/12/1886. La Opinión. 19/12/1886. Diario de 
Tarragona. 21/12/1886. Diario de Tarragona. 26/02/1887.

16 Orden. 15/02/1887. La Provincia de Tarragona. 16/02/1887.
17 La Veu de la Comarca. 24/06/1887.
18 Diario de Tarragona. 03/08/1887.
19 Provincia. 20/09/1890.
20 Diario de Tarragona. 01/03/1891.
21 Diario de Tarragona. 07/04/1891.
22 Diario de Tarragona. 26/05/1891.
23 Pabellón Liberal. 14/03/1894. La Verdad. 16/03/1894.
24 Correo de la Provincia. 03/05/1894. Pabellón Libeal. 03/05/1894. 

La Verdad. 02/05/1894.
25 Diario de Tarragona. 19/02/1895. El Correo de España. 

07/04/1895. La Vanguardia. 20/02/1895.
26 La Vanguardia. 15/11/1897.
27 La Verdad. 02/05/1895.
28 La Opinión. 03/11/1896.
29 La Opinión. 29/08/1897.
30 Diario de Tarragona. 20/05/1897. Diario del Comercio. 

12/10/1897.    Diario de Tarragona. 12/10/1897. La Opinión. 
03/07/1897. Diario de Reus. 03/07/1897. Crónica Reusense. 
24/10/1897. Diario del Comercio. 12/10/1897. 

31 La Opinión. 03/01/1897. 
32 Diario del Comercio. 02/09/1897.
33 La Opinión. 17/06/1898.
34 Diario de Tarragona. 11/06/1899. La Opinión. 11/06/1899. 

Diario del Comercio. 01/06/1899. La Provincia de Tarragona. 
11/06/1899.

35 Diario del Comercio. 10/09/1899. Diario del Comercio. 
15/09/1899.
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El 20 de febrer vàrem poder aprendre a fer cistells 
durant tot el dia al Casal de l’Argilaga.

Vam recuperar una tradició perduda. Amb formes, 
mides i materials, tots ells diferents, eren gairebé 
els únics recipients que es feien servir. S’utilitzaven 
per fer la compra, per portar el dinar al camp, per 
collir els fruits de la terra, per guardar collites, per 
protegir d’altres recipients més fràgils com les gar-
rafes de vidre.... i per a molts altres aspectes de la 
vida quotidiana. Abans fer cistells era tot un ofici.

Organitzat per l’Associació Cultural de l’Argilaga i 
per Renau Natura. La jornada va ser tot un èxit de 
participació, bon ambient i creativitat. 

El 12 de febrer, a la sala del Teatre de la Se-
cuita, vam poder gaudir de l’assaig de la Jove 
Orquestra InterComarcal mentre preparava  el 
concert programat pel 14 de febrer al Teatre de 
Tarragona. L’assaig va ser obert al públic i els 
alumnes de cinquè i sisè de l’Escola Guillem de 
Claramunt van ser els convidats especials per 
a l’ocasió.

La Jove Orquestra InterComarcal (JOIC) neix l’any 
2010 fruit de la iniciativa de joves músics de la de-
marcació de Tarragona. El seu projecte pedagògic 
es basa en el coaprenentatge i, a més, és una or-
questra amb un fort compromís social i territorial.

Està composta per una setantena de músics d’entre 
16 i 30 anys d’un nivell musical semiprofessional.

Marcel Ortega i Martí, director

El seu director, en Marcel Ortega i Martí, nascut a la 
Secuita el 1990, està cursant els estudis del Màster 
en Direcció d’Orquestra a la Haute École de Musi-
que de Ginebra, Suïssa, després d’haver-se graduat 
el 2014 en Direcció de cor i també en Direcció d’or-
questra a Musikene, Centre Superior del País Basc.

És membre de la borsa de directors de la Joven 
Orquesta Nacional de España i ha estat assistent 
a l’Orquestra de Radiotelevisió Espanyola. És el 
director de l’Orquestra de la Universitat Rovira i 
Virgili des del 2014, va ser el director convidat a la 
Jove Orquestra de Ponent per la temporada 2015 
i director de l’Orquestra de Cambra dels Amics de 
la Unió de Granollers el mateix any. El 2010 fou un 
dels fundadors de la JOIC i n’és el director titular 
des d’aleshores.

Curs de cistells 
a l’Argilaga

Assaig de la Jove Orquestra InterComarcal
a La Secuita

Sota el lema “Venç la indiferència, conquereix la 
pau”, el 21 de febrer es va celebrar la festa de l’Oli-
vera de la Pau a la Secuita.

Després de la missa de diumenge, diversos veïns i 
veïnes es van concentrar al costat de l’Olivera de la 
Pau. Els alumnes de l’escola Guillem de Claramunt 
penjaren un mural commemoratiu fet per a l’ocasió, 
treballat a l’escola, i els nens i nenes de catequesi 
llegiren diversos manifestos i poesies en pro de la 
pau al món i contra la indiferència. L’acte va con-
cloure amb els parlaments de mossèn J.M. Ferré i 
l’alcalde de la Secuita el Sr. Eudald Roca.

Aquest acte es celebra any rere any a la Secuita 
per recordar-nos la necessitat que els pobles, els 
països i les persones cerquin l’ideal de la pau i la 
convivència. En l’edició d’aquest any 2016 la crida 
era per la lluita contra la indiferència dels més afa-
vorits envers els que pateixen qualsevol situació de 
feblesa, exili o pobresa.

Festa de l’Olivera
de la Pau

El diumenge 13 de març, a les Gunyoles, vàrem 
gaudir del “mercat de segona mà” a la plaça, da-
vant del Casal.

Un bon nombre de paradetes amb tot tipus d’estris, 
llibres, roba i curiositats van captar l’atenció dels 
més curiosos. Remenar, xerrar, recordar per què 
servien aquells estris tan estranys... una bona ma-
nera de passar el dematí a les Gunyoles.

El Bar del Casal també va oferir un bon esmorzar 
pels tenders, amb pa i llonganissa a la brasa, i per 
tot aquell que va aprofitar l’ocasió per trobar-se allà 
i apuntar-s’hi.

Mercat de segona mà 
a les Gunyoles

Els 24 nois i noies que entrenen a futbol cinc, han 
estrenat equipament aquest mes de març. Els co-
lors escollits han estat predominantment el blau 
(atzur) amb combinació de blanc als costats (màni-
gues i ratlla als pantalons). Aquests colors són els 
de l’escut i de la bandera del municipi de la Secui-
ta. L’equipament del porter es diferencia de mane-
ra que predomina el negre amb mànigues llargues 
blaves.

Tots els integrants de l’equip porten el seu nom im-
près a l’esquena damunt del seu número de juga-
dor que també es repeteix davant i als pantalons.

Pels integrants de l’equip el dia de l’estrena de 
l’equipament va ser tota una festa, es sentiren com 
els seus ídols del futbol professional.  

-Ara sí que semblem un equip de veritat!- es deien 
entre ells.

Cada setmana esperen el divendres per entrenar 
a la Zona Esportiva Municipal de la mà dels seus 
entrenadors. De ben segur que molt aviat podran 
defendre els colors del municipi als partits amisto-
sos que s’organitzaran amb els municipis propers.

L’equip de futbol
estrena equipament

QuatrevarisGener 2016 · Març 2016

El 8 de març diversos membres de la Comissió de 
Patrimoni visitaren l’Església del Sagrat Cor de Vis-
tabella, acompanyats pel Sr. Jordi Agràs, Delegat 
Territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Mossèn Martínez en  representació de l’Arquebisbat 
de Tarragona, l’Alcalde i Regidors del municipi.
La visita va tenir com a objectiu la comprovació de la 
degradació dels elements en què s’actuarà durant 
la primera fase de rehabilitació, concretament 
l’estructura del campanar i la creu que el co-
rona. El Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya ha subvencionat la rehabilitació amb 
156.000,00 €, sent l’import d’aquesta primera fase 
superior als 200.000,00 €.
A hores d’ara l’Ajuntament encara està pendent de 
ser rebut pel Vicari General de l’Arquebisbat per po-
der definir les accions conjuntes que han de poder 
portar a la rehabilitació integral de l’església de Vis-
tabella, tot i que ja fa més de quatre mesos que la 
visita està demanada.

La Comissió de Patrimoni visita
l’Església  de Vistabella

Anglès per a adults

English
for
adults

Cada dijous des de fa tres mesos, de 19:00h 
a 20:30h, el grup d’anglès per a adults, format 
per persones de molt diverses edats, ens tro-
bem al local d’entitats (antiga casa del metge 
de la Secuita) per fer classes de conversa en 
llengua anglesa.

De la mà de Sarah-Jane O’Reilly, la nostra “te-
acher”, intentem millorar el nostre precari an-
glès i de mica en mica ens en sortim.

Mai haguéssim imaginat que aprendre una 
llengua estrangera fos una cosa tan divertida. 
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La síndrome de l’Arca de Noé

Què és la síndrome de l’Arca de Noé?

És una patologia que porta a acumular un número 
desmesurat d’animals de companyia. Les persones 
que l’experimenten no poden fer front a les ganes 
irrefrenables d’acollir animals a casa seva. Es tracta 
d’una variant de la Síndrome de Diògenes, associ-
ada a aquelles persones que acumulen deixalles i 
objectes inútils. En aquest cas però, en tractar-se 
d’essers vius, ells també són afectats pel trastorn de 
la persona que els acull.

Tant la persona com els animals veuen afectada la 
seva qualitat de vida en el moment que l’espai i la 
higiene es veuen perjudicats. El cuidador o cuida-
dora no pot aportar la cura mínima necessària que 
les mascotes necessiten. És important tenir això en 
compte ja que la síndrome no ve determinada per 
la quantitat d’animals que s’acullen sinó pel fet de 
no poder contenir les ganes d’acollir-los i no poder 
cuidar-los apropiadament.

Una persona que acull molts animals domèstics no 
té per què presentar la Síndrome de l’Arca de Noé. 
Si és perfectament conscient dels mitjans i recursos 
amb què compta i si aquests fan possible que els ani-
mals i la persona visquin millor que si no els hagués 
acollit no es consideraria afectat per la síndrome.

Algunes senyals que ens alerten del Síndrome 
de Noé.
Aquests malalts acostumen a creure que estan 
“salvant” animals; no tenen control en el nombre 
d’animals que acullen; no voler separar-se de cap 
d’ells ni donar-los en adopció (en casos molt ex-
trems tampoc volen separar-se dels cadàvers).
Així doncs, quan una persona presenta la síndro-
me és molt fàcil que el context en què viu presenti 
les següents característiques:

• La persona que la pateix tendeix a noi deixar 
que ningú entri a casa seva.

• Dintre la vivenda és complicat trobar espais lliu-
res que no estiguin ocupats per cap animal.

• No hi ha espais delimitats ni separacions entre 
les zones de la casa dedicades a les persones i 
als animals.

• La vivenda presenta poca higiene, excrements i 
pèls per les zones de transit comú.

• Els animals no estan vacunats i el cuidador/ra 
no compleix les mesures legals que regulen la 
tinença de mascotes.

Malgrat això qualsevol situació pot presentar pecu-
liaritats. Hem de tenir en compte que el compliment 
d’aquestes característiques no ha de ser sinònim de 
la Síndrome de l’Arca de Noé diagnosticat.

Causes de la Síndrome de l’Arca de Noé

El concepte de la Síndrome de l’Arca de Noé és re-
lativament nou i encara no ha estat consensuat per 
tota la comunitat de professionals de la salut mental. 
És per això, entre d’altres coses, que encara no es 
coneixen bé les seves causes ni els factors que hi 
influeixen.

Hom pensa que en moltes ocasions aquesta síndro-
me és una de les formes amb què es pot expressar 
un Trastorn Obsessiu Compulsiu. El seu origen tam-
bé pot trobar-se en la dependència d’un patró de di-
nàmiques socials adverses: aïllament social envers 
d’altres persones, l’adopció de creences relaciona-
des amb la misantropia, etc.

Per les dades que hi ha disponibles sembla ser que 
les persones més propenses a complir les caracte-
rístiques típiques de la Síndrome de l’Arca de Noé 
siguin les poblacions de gent gran, que sovint viuen 
soles o aïllades socialment i poden cercar la com-
panyia en els animals. El fet d’acumular mascotes 
incontroladament té un efecte negatiu no solament 
en la seva salut sinó també en les seves relacions 
socials: aquestes persones són estigmatitzades so-
cialment pels seus hàbits solitaris, la seva manca 
d’higiene i les mostres d’ansietat i nerviosisme prò-
pies del que viu en males condicions.

És per això que la intervenció psicològica en aques-
tes persones s’orienta tant en la vessant individual 
de la persona com en la vessant col·lectiva: la  seva 
comunitat de veïns, la família, etc.

Lluny de ser un fet aïllat, es tracta d’un fenomen re-
lativament freqüent. En els darrers vuit anys, només 
la Federación de Asociaciones de Protección Animal 
de Madrid (Fapam) ha salvat uns 2.000 animals pro-
cedents de persones que pateixen aquest trastorn 
mental.

Aquest article respon a la sol·licitud de 
diversos veïns que han demanat que 
s’informi sobre aquesta malaltia mit-
jançant la revista municipal Quatre.

Conviure amb animals de companyia 
(gossos, gats i d’altres) és perfecta-
ment normal. Fruit del seu acompanya-
ment es pot produir un gran nivell de 
satisfacció i, fins i tot, pot tenir bene-
ficis terapèutics. Hi ha milions de per-
sones que conviuen amb mascotes, 
atenent-les i tenint-ne cura de forma 
natural i gaudint al mateix temps de la 
seva companyia. 

Quan la convivència amb els animals 
es converteix en una acumulació i 
aquests passen a compartir un espai 
cada cop més reduït, probablement 
estarem parlant d’un trastorn conegut 
com la Síndrome de l’Arca de Noé

En aquest cas farem referència a per-
sones que tenen la tendència de reco-
llir tots els animals que es troben pel 
carrer en un procés infinit que no s’atu-
ra tot i el deteriorament de la llar i de 
les condicions de vida.

El racó natural 
de la saviesa Calaix creatiu

Dites populars
Abril
Si per l’abril sents tronar, ordi i blat no faltarà
La flor més gentil, la clavellina d’abril
L’abril fa el pecat, i el març n’és l’acusat
Altes o baixes, per l’abril són les Pasqües
Per Sant Jordi espiga l’ordi
Abril plovent, maig rient
Fins que la lluna d’abril no hagi passat, no donis l’hivern 
per acabat
Bon Sant Jordi i Santa Creu, hi haurà vi per tot arreu
Abril finit, el cep florit

Maig
Maig calent i plujós, fa l’any ric I abundós
L’aigua de maig fa créixer els cabells a raig
Maig humit fa al pagès ric
Una flor no fa maig ni una gota un raig
Pel maig els cargols a raig
Maig ventós i juny calent fan bon vi I bon sarment
Trons pel maig, trons a raig
Sembra el julivert pel maig i tot l’any en tindràs
Si sembres bledes al maig per Nadal encara en tindràs

Juny
Juny assolellat i ben tronat, any de bon vi i molt blat
El juny formós és abundós
Aigua de juny primerenca molts mals de cap arrenca
Si plou per Sant Pere, plourà un mes al darrere
Per Sant Joan el blat al camp per Sant Pere, el blat a l’era
Aigua per Sant Joan, celler buit i molta fam
Per Sant Joan s’han de collir els pèsols i els alls

La dona i les plantes
al llarg de la història

Les Trementinaires 
La dona sempre ha tingut una relació molt especial amb 
les plantes, sobretot per la seva sensibilitat i connexió.
Les Trementinaires eren dones amb una saviesa pròpia 
que vivien en les zones de muntanya de la vall de La Van-
sa i Tuixent, comarca de l’Alt Urgell. Durant els segles XIX 
i XX “anaven pel món”, segons les seves pròpies parau-
les, per guarir els malalts i els animals d’altres poblacions. 
Eren dones que vivien a les cases més pobres de les valls 
i que com a necessitat d’aconseguir diners per a la família 
i el mas, durant l’estiu, recollien herbes remeieres i durant 
l’hivern marxaven de casa. Recorrien diverses zones de 
Catalunya per vendre les seves herbes remeieres, la tre-
mentina i els seus coneixements guaridors, a més d’altres 
productes de muntanya. Solien fer dos viatges cada any 
durant els mesos de menys feina al mas: un a la tardor, 
del qual tornaven per Nadal, i un altre tan bon punt havien 
matat el porc, que durava fins la Pasqua.
Anaven sempre acompanyades per un altre component de 
la família, normalment una filla, una néta, una neboda o 
una germana més petita. Segons les seves paraules era    
“qui menys servei feia” i acompanyava a les trementinaires 
per aprendre l’ofici . La més gran transmetia a l’aprenenta 
no només els coneixements sobre les plantes i trementina 
sinó també sobre les arts medicinals, els circuits de venda 
i els clients potencials.
Anaven carregades amb farcells plens de les herbes i 
d’unes llaunes on guardaven la trementina i els olis d’avet 
i gingebre, a més d’un podall per tallar les herbes i una 
petita romana de ferro per pesar els productes. Aprofitaven 
els viatges per comprar materials i objectes que els feien 
falta i que no trobaven a la muntanya.
Quan el control de la salut va esdevenir públic i es va con-
vertir en un instrument de poder, la professió es va mascu-
linitzar i va deixar fora la dona i les minories ètniques, acu-
sades d’intrusisme pels metges, per no tenir una titulació a 
la qual tampoc podien accedir.
Algunes van quedar com a llevadores per la proximitat i 
coneixement del cos de la dona. No obstant continuava 
una transmissió oral femenina de la saviesa, paral·lela a 
la que es donava a la universitat. Moltes d’elles, però, van 
ser acusades de fetilleres per practicar la medicina sen-
se permís i per tenir coneixements d’herbes i de plantes 
medicinals i altres productes d’origen animal o mineral per 
fer remeis. Passen de ser dones especials i respectades 
a dones que s’han d’amagar així com els seus coneixe-
ments. Per sort per a nosaltres, aquesta connexió amb la 
naturalesa no ha desaparegut mai i tot i que la saviesa de 
les dones es va reduir a un àmbit més familiar i secret, elles 
no deixaren mai d’acumular coneixements que avui en dia 
encara ens arriben.

Espècies al nostre abast
Gingebre
El gingebre és una planta excel·lent, la part utilitzada és 
l’arrel, té nombrosos usos culinaris i, sobretot, amb moltes 
aplicacions medicinals. De fet és tan potent que val més 
consumir-la amb precaució.
Té propietats nutricionals, és una arrel tèbia picant que in-
crementa el nivell d’energia i escalfa l’organisme. Es pot fer 
servir per trencar aliments amb alt contingut de proteïnes, 
com la carn, i reduir l’efecte de l’àcid úric, una de les con-
seqüències d’ingerir aquests tipus d’aliments.
S’ha fet servir tradicionalment per tractar les afeccions in-
testinals, especialment els problemes digestius.
Estimula el pàncrees i augmenta la producció d’enzimes 
que afavoreixen la digestió.
El gingebre és un dels millors remeis que hi ha per comba-
tre les nàusees i les ganes de vomitar
També combat els vòmits causats per la quimioteràpia, però 
en aquets cas és millor no menjar-ho amb l’estómac buit.
És un antibacterià molt potent, és capaç d’eliminar l’Heli-
cobacter pylori, un bacteri responsable de moltes úlceres, i 
també microorganismes perjudicials com l’Escherichia coli, 
responsable de la major part de les diarrees, especialment 
en els nens, i de molts casos de gastroenteritis.
El gingebre ajuda a dissoldre els trombes de les artèries i 
disminueix els nivells de colesterol en la sang.
Afavoreix la bona circulació en les extremitats: ajuda o pre-
veu problemes circulatoris en aquestes parts del cos.
També serveix per alleujar els símptomes de la grip, com la 
febre o la congestió nasal i reduir els dolors articulars que 
són conseqüència de l’acumulació de toxines produïdes 
pels microorganismes responsables d’aquesta malaltia. Si 
es té un refredat comú funciona de la mateixa manera.
Dolor, és un bon antiinflamatori i analgèsic, menjar-ne en 
els àpats ajuda a reduir el dolor de malalties inflamatòries.
Com es menja? Es pot trobar l’arrel fresca, en pols i també 
en píndoles. Es pot fer servir a la cuina més o menys com 
l’all, incorporant-ne una petita quantitat al menjar que s’es-
tigui preparant, amb compte perquè té un gust molt fort i és 
fàcil passar-se.
També podem fer-ne suc i posar-ne unes gotes a les sopes 
o estofats; ajuda a digerir millor.
Si és en pols es pot fer servir amb precaució afegint-lo a 
una infusió o en carns a la brasa com si fos pebre.

Recepta per grips o constipats
Ingredients: 
Un tros d’arrel de gingebre
½ llima o llimona
Sucre candi

Procediment: 
Tallar a trossets el gingebre i la llima o la llimona, col·lo-
car-ho a banys maria junt amb el sucre candi, tapar-ho i 
que a poc a poc el sucre es vagi desfent. Un cop desfet, 
el remei estarà fet. Es pot prendre a culleradetes el suc 
obtingut o anar-ho menjant tot al llarg del dia segons ne-
cessitats. El mateix cos demanarà la quantitat a consumir. 
Es pot guardar a la nevera.
Sucre candi: se l’ha conegut sempre de forma popular com 
el sucre de la tos

Els colors del te
Blanc:
L’antioxidant més important de la naturalesa. Una tassa 
equival a 12 sucs de taronja. Conegut també com l’elixir de 
la joventut, el te blanc és el més exquisit i refinat dels que 
es coneixen perquè en comptes de la fulla sencera, com 
es fa en la resta de les variants del te, es recullen només 
els brots, que és on es concentra tota l’energia de la planta.

Vermell:
Anomenat el te dels emperadors. El te vermell Pu-Erh, 
en l’antiguitat, estava reservat a l’alta noblesa. És un te 
post-fermentat originari de la província xinesa de Yunnan i 
està considerat per la medecina tradicional xinesa ideal per 
perdre pes sense esforç per la qual cosa, als Estats Units, 
se li ha posat el nom de “devorador de greixos”.

Verd:
El te verd no es fermenta i això fa que mantingui les cate-
quines, poderosos antioxidants amb extraordinaris efectes 
sobre la salut. Tot i que el te es porta consumint milers 
d’anys, fa tan sols unes dècades que es van realitzar in-
vestigacions científiques per documentar els potencials 
beneficis que el seu consum comporta per a la salut.

Negre:
Segons un estudi dut a terme a la Gran Bretanya,  beure 
cada dia te negre reduiria la concentració d’una hormona 
associada a l’estrès. Els resultats de l’estudi han demos-
trat que els nivells en sang del cortisol en els participants 
d’aquesta investigació, que van prendre 4 tasses de te ne-
gre al dia durant 6 setmanes, havien disminuït un 20% més 
que els participants del grup testimoni que van prendre un 
te fictici. Els investigadors també assenyalen que podria 
contribuir, de forma indirecta, a prevenir les malalties car-
diovasculars.
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Calendari d’activitats i serveis

Ajuntament     977 61 14 54
Escola Guillem de Claramunt   977 61 14 21
Escola Bressol “Els Guillemets”   977 61 15 94
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

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

 

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

] 112
Emergències
Mossos d’Esquadra
Ambulàncies
Bombers ] 112

Emergències
Mossos d’Esquadra
Ambulàncies
Bombers

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

Informació municipal

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 

SORTIDA
10:18
14:20

SECUITA,LA> REUS

ARRIBADA
11:25
15:20

De dilluns a divendres laborables 

De dilluns a dissabte 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,LADe dilluns a divendres, feiners SECUITA,LA > TARRAGONA 

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

Tarragona - La Secuita Reus - La Secuita La Secuita - Reus

www.lasecuita.cat

Telèfons de contacte per les activitats del casal:

Pilates
de 19 a 20h
Sra. Karina
644 18 48 47

Dansa del Ventre
de 20 a 21:30h
Sra. Isabel
977 37 89 99

Zumba
de 18 a 19h
Sra. Núria
686 36 45 46

Manualitats
de 18 a 19h
Sra.  Anna
 683 13 86 36   

Dibuix i Pintura 
de 18:30 a 20:30h
Sra. Raquel
603 76 99 04

Teatre
Sra. Tere Morelló
977 61 10 35

English
de 17 a 18h
Sra. Sara
688 43 45 45

FALTA FALTA
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Diumenge 8 de maig, de 10:00 a 13:30 hores, 
al poliesportiu cobert de l’Escola Guillem de 
Claramunt de la Secuita.

Per a tu tan sols és un moment, per a molts malalts 
pot suposar la vida.

La donació de sang és un acte senzill, segur, gens 
dolorós, i assistit per professionals especialitzats 
en tot moment. Per a tu no comporta cap risc, però, 
en canvi, per a malalts de tot el territori, pot suposar 
avançar en el seu procés de curació.

La donació de sang és un fet habitual.

Us hi esperem!

Organitza: Banc de sang i teixits, Hospital Joan 
XXIII de Tarragona.

Col·labora: Ajuntament de la Secuita.

8 de maig
Propera campanya
de donació de sang
a La Secuita

Has de saber que pots donar sang:

• Si tens entre 18 i 65 anys i peses més de 50 Kg.

• Tot i que hagis patit hepatitis abans dels 12 
anys.

• Encara que no estiguis en dejú. Fins hi tot és 
recomanable haver fet un àpat normal.

• Encara que tinguis el colesterol elevat.

• Encara que prenguis alguns dels medica-
ments més freqüents.

• Pots donar fins a 3 vegades a l’any, si ets dona, 
i fins a 4, si ets home, entre donació i donació, 
ha de passar un mínim de dos mesos.

Pròximament...

Cursos de Cuina

Europa clean up day o operació neteja

El dia 8 de maig el nostre municipi conjunta-
ment amb la resta d’Europa participem!!!

Aquesta campanya consisteix en la realització 
d’accions de neteja en espais naturals del nostre 
entorn per part dels ciutadans.

Una operació de neteja dóna resposta a problemes 
ambientals originats per abocaments incontrolats 
en espais naturals ( boscos, rius platges, rieres…), 
per tal d’evitar possibles contaminacions i restau-
rar-ne l’hàbitat i el paisatge. Més enllà d’aquest fet, 
l’acció també té un alt potencial de sensibilització 
per a la ciutadania, en ser una bona oportunitat per 
visualitzar de forma directa l’efecte dels comporta-
ments incívics.

Setmana Europea
de la prevenció
de residus

Estem preparant el Sunny Summer per aquest 
estiu 2016, en principi es programen tres quinze-
nes: del 27/06 al 15/07, del 18/07 al 29/07 i 01/08 
al 12/08. Aquesta edició estarà plena de novetats, 
adreçada als nens i nenes d’entre 3 i 14 anys. Fer 
esport, aprendre, passar-ho bé, relacionar-se amb 
els amics, fruir de l’estiu, tot en llengua anglesa, 
són el seus principals objectius. 

Aquest estiu el Sunny Summer s’anomenarà SUM-
MERNIONS!! (la temàtica girarà amb els Minions 
com a protagonistes i viatjaran durant tot l’estiu).

Els educadors/res que confeccionen el projecte 
educatiu volen donar un aire fresc al sunny sum-
mer d’aquest estiu, un enfoc d’activitats a l’aire lliu-
re i l’aprofitament de material reciclat per les activi-
tats. Depenent de les edats dels nens i nenes que 
s’inscriguin gaudiran de:

Sunny Summer 2016

Aviat rebreu informació més detallada.

Teatre escènic

Tallers de puppets

Tallers de papiroflèxia
Activitats esportives
a les instal·lacions de l’escola i a la piscina

Tallers de murals
participatius

Jocs tradicionals
Gimcanes

Tallers de malabars
Olimpíades esportives
I moltes més sorpreses.....

El 21 de març han estat aprovats els Plecs de Clàu-
sules Administratives dels Procediments Oberts per:

• Contractació del servei de socorrisme aquà-
tic, control d’accessos i manteniment de les 
instal·lacions Piscina Municipal (Pel període 
entre l’01/06/2016 i el 31/05/2020).

• Contractació del servei de bar en la Zona 
Esportiva Municipal (Pel període entre 
l’01/06/2016 i el 31/05/2020).

El termini de presentació d’ofertes és de 30 dies 
naturals de l’endemà de la publicació al BOP.

Més informació a la web municipal www.lasecuita.
cat o a les oficines de l’Ajuntament de la Secuita, 
en horari d’atenció al públic, carrer Sant Cristòfol 
2 – 43765 La Secuita. Telèfon 977 61 14 54.

Informació d’interès 
general

LA SECUITA BREW BEER ART
1ª MOSTRA DE

De la mà de Ferran Gimeno, cuiner professional, 
que ha estudiat a l’Escola d’Hostaleria de Tarragona 
i que ha treballat en diversos restaurants de primera 
línea a la comarca del Tarragonès.

La cuina de la tonyina (Novetat)
Coneixerem, en una sessió, els secrets per cuinar 
aquest peix, diferents receptes, varietat de coccions, 
preparacions i presentacions que es poden realitzar.
El dimarts 24 de maig, de 17:00h a 19:00h, a la cui-
na de l’Escola Guillem de Claramunt de La Secuita. 
Carretera de Vallmoll s/n. La Secuita.

La cuina del bacallà (Aquest curs es repeteix per la 
forta demanda de persones interessades)
Coneixerem, en dues sessions, les tècniques bàsi-
ques per aprendre a cuinar-lo i es posaran en pràc-
tica diferents receptes que ens mostraran la varietat 
de coccions, preparacions i presentacions que és 
poden realitzar.
Els dimarts 7 i 14 de juny, de 17:00h a 19:00h, a la 
cuina de l’Escola Guillem de Claramunt de La Secui-
ta. Carretera de Vallmoll s/n. La Secuita.

Places limitades a 15 persones, per rigorós or-
dre d’inscripció, data límit per inscriure’s: 15 de 
maig.

Preu del curs: 
La cuina de la tonyina. 12 € per persona.
La cuina del bacallà. 20  € per persona.

Inscripcions a les oficines de l’Ajuntament de La 
Secuita. C/Sant Cristòfol, 2. La Secuita.

Una vida feliç, tenir bona relació amb els altres, 
aconseguir els nostres objectius, curar ferides 
del passat, estar bé amb la parella i els fills... 
Són aspiracions molt comunes. Sabem com 
apropar-nos-hi?

En aquesta xerrada oferiré eines pràctiques 
i senzilles per portar a terme en el dia a dia. 
Aprendrem a posar els pensaments, les con-
ductes i les emocions al nostre servei. 

Dia: Divendres, 6 de maig de 2016

Hora: 18:00 hores

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de la Secuita. 
C/ Sant Cristòfol, 2 – 43765 La Secuita.

A càrrec de:

Roser Olivé Benages
Psicòloga, Màster en Psicologia Clínica i de la Sa-
lut. Ha estat compaginant la investigació en l’àmbit 
del dolor agut i crònic amb la pràctica de la psicolo-
gia clínica d’infants i adults. Experta en Psicologia 
Forense pel Col·legi de Psicologia de Catalunya, 
assessora i realitza peritatges en l’àmbit del dret 
civil (separacions, custòdies...)

Xerrada

http://www.lasecuita.cat
http://www.lasecuita.cat
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El tres d’abril ha finalitzat la II LLIGA DE PÀDEL 
LA SECUITA, que ha estat disputada durant 24 
setmanes. Des d’aquestes línies volem felicitar a 
l’organització de la lliga i a tots/es els/les jugadors/
es inscrits/es i com no, a les parelles guanyadores 
de cada categoria.

Dades a 04/04/2015 (font: Secuita.wordpress.com).

Classificació “II LLIGA 
DE PÀDEL LA SECUITA”

Classes de

Pàdel
Per a persones d’ambdós sexes 
que vulguin aprendre o perfec-
cionar l’esport del pàdel.

• Cada divendres a la tarda / nit (s’ajustarà l’horari de-
penent del número de grups inscrits i la compatibilitat 
familiar/laboral). 

• A partir del mes de maig de 2016.
• Es formaran grups de jugadors/res, per edat, catego-

ria i condició física.
• Preu: 20 € al mes. (5 € classe de 1’5 hores) Inclou 

monitoratge i assegurança.

Més informació i inscripcions a les oficines de l’Ajunta-
ment de la Secuita. 
C/Sant Cristòfol, 2 – 43765 – La Secuita. 
O bé trucant al tel. 977 611 454 en horari d’atenció al 
públic.

per a adults

CLASSIFICACIÓ

Jugats Guanyats
2-0

Guanyats
2-1

Perduts
1-2

Perduts
0-1

Punts

Anna Teixidó - Iria Frontan 13 11 1 1 0 61

Laia Saperes - Lourdes Cayetano 12 9 2 1 0 55

Pat Odena - Marian Albiol 13 8 3 0 2 54

Alba Recasens - Amanda Aluja 12 8 2 2 0 52

Bea Vivar - Gemma Grau 13 9 0 2 2 51

Gemma Masgoret - Anna Llorenç 13 8 0 2 3 47

Teresita Roca - Sònia Estivill 13 3 2 1 7 32

Beatriz Medina - Barbara Arnau 13 2 3 1 7 31

Judit Galcerà - Montse Olivar 11 4 1 0 6 30

Laura Rodríguez - Cristina Recasens 13 2 2 1 8 28

Judit Sentís - Jennifer Centenera 12 1 2 2 7 24

Marisé Pomerol - Marta Mata 13 2 0 1 10 22

Inma Mir- Sandra Aragoncillo 10 1 0 3 6 17

Gemma Domenech - Rosa Puig 11 0 0 1 10 12

CLASSIFICACIÓ

Jugats Guanyats
2-0

Guanyats
2-1

Perduts
1-2

Perduts
0-1

Punts

Mau Gelambí - Marc Gimeno 11 10 1 0 0 54

Iván Juan - Joan Pau Olivar 11 9 2 0 0 53

Jonathan Morales - Iván Vivas 12 8 1 2 1 49

Jesús Mellado - Aitor Parra 12 8 1 1 2 48

Héctor Vazquez - Juanma Porcel 12 8 1 1 2 48

Pol Solanes - Jordi Solanes 12 5 1 2 4 37

Cris Marín - Jose Mari Padrell 11 3 3 0 5 32

David Grau - Chema Piñol 11 5 0 1 5 32

Joan Mallafré - Óscar Arredondo 11 2 0 0 9 19

Manel Català - Marc Mercader 9 1 0 2 6 15

Manolo Rodriguez - Oriol Pombo 9 1 0 1 7 14

Paco Abajo - Gerard Grau 10 0 0 0 10 10

Joan Olivar - Josep Miralles 9 0 0 0 9 9

CLASSIFICACIÓ

Jugats Guanyats
2-0

Guanyats
2-1

Perduts
1-2

Perduts
0-1

Punts

Sergio Fernández - Anna Llorenç 14 13 0 1 0 67

Jonathan Morales - Anna Teixidó 14 9 3 0 2 59

Laia Saperas - Guillem Segarra 12 10 1 1 0 56

Juanma Porcel - Bea Vivar 12 9 1 1 1 52

Chema Piñol - Danna Varela 9 6 1 0 2 36

Josep Català - Alba Recasens 11 4 2 1 4 34

Miguel Arnau - Marian Albiol 13 3 1 2 7 30

Sandra Aragoncillo - Cris Marin 10 4 1 1 4 30

Montse Olivar - Xavi Folch 9 3 2 1 3 28

Beatriz Medina - Sergi Triquell 11 3 1 2 5 28

Zoe Solanas - Jordi Solanas 14 0 3 2 9 25

Oscar Aredondo - Laura Rodriguez 11 1 2 3 5 24

Antón López - Cristina Villegas 11 1 2 2 6 23

Juli Fernández - Teresita Roca 11 1 1 1 8 19

Paco Abajo - Barbara Arnau 14 0 0 3 11 17

CLASSIFICACIÓ

Jugats Guanyats
2-0

Guanyats
2-1

Perduts
1-2

Perduts
0-1

Punts

Kim Padreny - Jemi Padreny 12 12 0 0 0 60

Guillem Segarra - Raul Vaqué 13 11 0 0 2 57

Aleix Mestre - Isaac Queralt 11 7 1 0 3 42

Vicenç Puig - Xavi Pijoan 13 4 0 2 7 31

Sergio Fernandez - Cristian Gil 9 2 3 0 4 26

Sergi Triquell - David Alberni 14 0 1 4 9 21

Joan Maria Campanra - Victor 9 1 2 1 5 20

Jordi Sendros - Pere Català 11 1 1 1 8 19

Classificació noies

Nois classificació nivell mig

Nois classificació nivell alt

Classificació mixt

Per a les nits d’aquesta primavera – estiu volem pro-
posar-vos una oferta cultural molt innovadora, tot un 
seguit d’actuacions de petit format. Podrem gaudir en 
l’intimitat d’una variació heterogènia de conceptes i 
formes d’expressió artística; des de músiques tradici-
onals de casa nostra a ritmes d’altres latituds, de for-
mats escènics clàssics a d’altres molt més avantguar-
distes, dels tons melòdics i la poesia a la distorsió, el 
sarcasme i l’ironia.

Acompanyeu-nos en aquests viatge de la diversitat cul-
tural, compartirem la fresca de la nit i la frescor d’unes 
formes d’expressió artística diferents.

CULTURA A LA FRESCA

8 de Juliol
L’Aviador Màgic
Espectacle de màgia. Si us agrada la màgia 
per a adults i voleu gaudir d’aquest gran art,  
no us podeu perdre els viatges i aventures 
que aquest Aviador Màgic us proposarà. Ni la 
realitat ni la ficció són contradictòries, ni l’Avi-
ador deixarà que les il·lusions quedin en un 
segon pla. 

17 de juny
EL documental
Vientos de Resistencia és un documental 
musical que explica històries de gaita colom-
biana i el seu aspecte ancestral en el món  
indígena, el “Carrizo kankuamo”. Sons car-
regats de força vital transformadora davant  
la destrucció i el res inherent a la guerra. La 
realitzadora gallega Zeltia Outeiriño ens pre-
sentarà aquest nou documental i podrem co-
mentar amb l’autora tots els detalls del film.

27 de Maig
Aleix Etc i Marcel Bagés
De les cançons d’autor es recreen somnis i 
guitarres, cordes i poemes i moltes sensaci-
ons, l’Aleix i en Marcel ens presentaran el seu 
nou disc EP “ Camins de Tartrà” on la guitarra 
acrobàtica d’en Marcel i les cançons més es-
collides de l’Aleix intentaran fer passar una nit 
a la fresca d’allò més agradable.

3 de juny
“Enllà” amb Arpa
Josep-Maria Ribelles és considerat com un 
dels renovadors del nou folk a Catalunya així 
com un dels intèrprets d’arpa amb més pro-
jecció a nivell nacional i europeu. Els seus 
concerts sempre son un viatge iniciàtic on l’ar-
pa com a fil conductor ens convida a moure’ns 
dins d’uns espais sonors originals i màgics. 
Juntament amb el flautista Pepín de Muñalen i 
el bouzoukí d’Antonio Meléndez estan de gira 
i d’estrena, i segur que serà un plaer pels sen-
tits poder  gaudir de la seva música.

10 de juny
Poemes i cançons de Bertolt Brecht i Kurt 
Weill per Muntsa Plana i David Jiménez
Brecht i Weill són una de les parelles creatives 
amb més força del segle XX. Malauradament 
les lletres de Brecht continuen sent de plena 
actualitat, és ben clar que no hem avançat 
gaire.. De la mà de David Jiménez al piano i 
Muntsa Plana a la veu us en faran un tastet, 
deixant que la força i la lluita emboliquin la nit 
i us toquin l’ànima..

1 de juliol
Hèctor Arnau Monòlegs i poemes
L’escriptor, poeta, traductor, músic i actor Hèc-
tor Arnau (València) ens farà un recorregut de 
sàtira narrativa, i al mateix temps ens presen-
tarà els seus llibres, textos i creacions. Tot un 
espectacle que va molt més enllà dels límits i 
les costums establertes en la nostra societat. 
De ben segur que és una molt bona proposta 
per iniciar les nits d’aquest proper Juliol.

15 de juliol
Pendent de concretar

Cada divendres a les 22:00 hores
al pati de l’Ajuntament de la Secuita,
carrer Sant Cristòfol, 2 – La Secuita.
Entrada pel camí del Molí s/n.

Aforament limitat.

Organitza:
Ajuntament de La Secuita
amb la col·laboració i direcció d’Aleix Cortès.
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Reunions
de coordinació
i seguiment amb
el cosde Mossos
d’Esquadra

Notícies
sobre
l’Argilaga
del segle XIX  

pàg. 8

pàg. 15

pàg. 11

Cicuta
grup de teatre

20è
aniversari 

“Toni’s, Saló Unisex”
7 / 8 de maig de 2016
Teatre del Casal de La Secuita

Us hi esperem a tots!

Accessos Escola
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