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El terme utopia va ser concebut per Thomas More, erudit 
i alt funcionari de la cort d’Anglaterra, en l’obra que va 
escriure en llatí l’any 1516. “De optimo rei publicae statu 
deque nova insula Utopia” (De l’estat ideal d’una república 
a la nova illa d’Utopia). L’autor no va especificar l’origen 
etimològic d’”utopia”, i són els estudiosos de la seva obra 
els qui destaquen dos possibles significats que provindrien 
del grec: d’una banda οὐτοπία (οὐ, “no”; τόπος, “lloc”) i 
de l’altra εὐτοπία (εὐ, “bo[n]”, τόπος, “lloc”).

Thomas More va descriure una illa imaginària que acollia 
una societat perfecta en tots els sentits. En l’obra es 
pot observar una forta influència de La República i Les 
lleis de Plató (escrita l’any 380 aC.), així com de les 
teories de Sant Agustí. Però també de l’espai obert a 
la imaginació de l’època amb el descobriment d’un Nou 
Món, a través de les narracions d’Amérigo Vespucci sobre 

les recentment descobertes illes de Fernando de 
Noronha (1503) i d’altres (segons Joaquim Mallafrè 
Gavaldà (2003); La Maison de L’écriture).

Com a concepte filosòfic, la utopia es pot entendre com 
un pensament idealitzat amb la funció de criticar l’statu 
quo, és a dir, la situació social en què tothom viu. La 
diferència entre “allò que és” i “allò que hauria de ser” 
marca el terreny de la utopia. En aquest cas, la utopia 
que proposa un final feliç, una evolució de la societat cap 
a un futur millor, s’anomena “eutopia”, i la que preveu 
una deriva vers el pitjor, “distopia”.  En el sentit estricte, 
una utopia és la “concepció imaginària d’una societat 
ideal”.  En el llenguatge corrent, una utopia designa un 
“ideal irrealitzable”.

Els éssers humans sempre hem imaginat móns millors, 
situats ja sigui en un passat llunyà, en un futur llunyà o 
en un indret més o menys inaccessible. Així doncs, si 
bé “Utopia” apareix al segle XVI, el concepte subjacent 
ja existia des de l’antiguitat reflectit en llegendes com 
la del jardí de Guilgameix, ancestre del jardí de l’Edèn, 
o en el mite grecoromà de l’edat d’or, que descriu un 
estat primordial de la humanitat en què aquesta vivia en 
harmonia amb una pròdiga natura. Les construccions 
religioses també han alimentat utopies, amb les 
descripcions d’un paradís terrenal i d’un indret de delícies 
i perfecció on no hi ha dolor i s’hi viu eternament. I durant 
l’edat mitjana la gent somniava amb la terra d’abundància 
de Xauxa, on no calia treballar per poder sustentar-se.

Al llarg de la història de la humanitat moltes fites es 
van titllar d’utopia, en el sentit pejoratiu d’“irrealitzables” 
i basades en la filosofia: el dret a vot, el vot de les 
dones, l’abolició de l’esclavatge, els drets laborals, 
l’abolició de les colònies, la igualtat entre sexes, el dret a 
l’ensenyament, a la sanitat, el tenir vacances...o basades 
en la ciència: tenir vehicle, telèfon, electricitat...i moltes 
més que avui són una realitat irrenunciable.

En aquest context de canvi i il·lusió, en la recerca de 
l’illa d’Utopia a Catalunya, Marina Subirats, catedrà-
tica de Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, analitza les raons de fons que han portat 
al gir independentista. Sota el títol de “La Catalunya 
independent. Una utopia de recanvi”, publicat al número 
6 de la revista La Maleta de Portbou, ens fa la següent 
reflexió, de la que extrauré alguns paràgrafs:

“Què ha passat perquè hàgim arribat a aquesta situació, 
que fa pocs anys semblava inimaginable? Quins fenòmens 
polítics i socials han tingut lloc que han transformat les 
tendències d’esquerres que van presidir els moviments 
socials de la Transició i la desafecció política dels anys 
recents en aquest formigueig de projectes, en aquesta 
obstinació independentista que sembla tan fortament 
arrelada a la societat catalana?

L’element catalitzador del projecte independentista és, per 
descomptat, la crisi econòmica, que al seu torn posa de 
manifest una crisi molt més àmplia, la d’una democràcia 
sense projecte polític propi, mancada d’objectius de futur, 
que va quedant en mans de partits cada vegada més 
pendents d’interessos particulars i en els quals prosperen 
individus d’un perfil professional i humà molt baix i Rajoy, 
no només convertit en joguina de les pressions europees 
sinó apostant directament pels interessos financers i 
empresarials també a Espanya.

Davant l’augment de l’atur; les retallades en la sanitat, 
l’educació i les subvencions de tot tipus, i la feblesa i 
corrupció dels governs espanyol i català, la sensació de 
pànic creix. Catalunya es desperta d’un somni daurat, 
que havia permès creure que per fi estava a resguard 
de la pobresa i de la violència que sol acompanyar-la. 
El que passa és que no hi havia, en els inicis de la crisi, 

un projecte polític alternatiu, un partit dirigent fiable, uns 
líders que aconseguissin il·lusionar.

El buit durarà poc temps: davant d’aquesta angoixa, 
que destrueix la innocència d’una societat recentment 
instal·lada en el benestar, la construcció d’un nou projecte 
social es fa indispensable. I efectivament, aquest projecte 
sorgeix, o més ben dit, el projecte impulsat en els últims 
anys per ERC arrela de sobte en la societat catalana. 
La qual cosa indica un alt grau de salut col·lectiva, 
una capacitat de reacció, no sempre visible en altres 
societats europees sotmeses a la crisi, i ni tan sols, per 
descomptat, en el conjunt d’Espanya. Es configura un 
projecte propi, visceral, identitari, no sabem encara amb 
quin abast numèric, però prou ampli per fer sortir al carrer 
amplíssimes multituds. I aquest projecte és precisament 
l’independentista.

Cal preguntar-se, no obstant això, per què un projecte 
d’aquesta naturalesa arrela ara? Per què un projecte 
que té una base cultural o territorial i no un projecte de 
l’esquerra, aparentment molt més d’acord amb el tipus de 
crisi que vivim?

L’etapa final del franquisme va crear, a Catalunya, una 
aliança important entre la classe treballadora, motor 
d’unes mobilitzacions que paralitzaven la producció i es 
convertien en incontrolables per a les empreses, i una 
classe mitjana professional jove, formada en l’etapa de 
les lluites universitàries i en les ideologies d’esquerres. A 
la classe mitjana professional s’hi va sumar gran part de la 
classe mitjana propietària de petites i mitjanes empreses, 
moguda, sobretot, per la vinculació a la cultura i la identitat 
catalanes, més que per una ideologia esquerrana. El 
fenomen interessant a subratllar és precisament el fet 
que una classe treballadora majoritàriament immigrant 
de primera o segona generació acceptés el predomini 
de partits d’esquerra amb un component nacionalista i 
fins i tot, en determinats casos, s’apropés al centredreta 
nacionalista.

Hi ha una altra circumstància que ha contribuït a crear la 
il·lusió de la “societat de les classes mitjanes”: l’arribada 
massiva d’uns immigrants molt més pobres, sense drets, 
que de vegades viuen en condicions d’esclavitud, i que 
arrisquen la seva vida per arribar fins aquí. Una visió 
a partir de la qual la classe treballadora catalana pot 
considerar-se afortunada, ja que per sota seu existeix 
efectivament un submón de pobresa i exclusió, però que 
no l’afecta directament.

Aquest escenari ha implicat que els vincles i projectes 
visibles anteriorment en la classe treballadora hagin 
anat desapareixent, destruïts per una cultura basada en 
l’individualisme, pels ascensos vinculats a l’educació, que 
solen afectar de manera molt desigual els grups familiars, 
atès que tenen un caràcter individual. I per les formes de 
relatiu enriquiment, sobretot d’adquisició de la propietat: 
no hem analitzat suficientment el que ha suposat per a 
una gran part de la població la compra de l’habitatge com 
a element de conservadorisme i de defensa de l’interès 
personal enfront dels interessos del grup.

Paral·lelament, la classe mitjana professional s’expandeix 
fins a arribar, aproximadament, a un 30% de la població. És 
la classe que ocupa l’administració pública, la que gestiona 
els assumptes i els diners públics. La que de cap manera 
està interessada a tornar a les etapes de centralització 
administrativa, que suposaria perdre aquesta possibilitat. 
Es tracta d’una classe jove, educada, majoritàriament 
d’origen català, en expansió, que de sobte xoca amb la 
realitat de la falta de llocs de treball i la frustració de les 
seves grans expectatives, creades precisament en l’etapa 
de creixement econòmic. Aquest és, en gran part, el grup 
motor del projecte polític independentista i el que s’erigeix 

en el seu portaveu, en la clara absència d’una burgesia 
nacional que ja està desapareixent i transformant-se en 
una classe corporativa transnacional, cada vegada més 
aliena als vincles territorials.

En una crisi en la qual clarament es perfilen uns pocs 
guanyadors i una majoria de víctimes, sembla obvi que 
el projecte possible hauria d’acollir-se a una utopia 
revolucionària o, almenys, de democràcia avançada. Ens 
trobem en un moment àlgid, no de la lluita de classes, 
sinó de la dominació d’una classe sobre les altres. 
L’equilibri s’ha trencat, la classe corporativa controla els 
mecanismes d’acumulació de capital, el capitalisme ha 
entrat en una fase especulativa, summament destructiva. 
Tot semblaria indicar que les contratendències haurien 
d’aparèixer en el camp de la població assalariada, de 
classe mitjana o de classe treballadora, que són les que 
en aquest moment perden terreny, retrocedeixen en les 
seves posicions i estan en perill d’arribar a la marginació.

I no obstant això no hi ha, a l’esquerra, utopies disponibles, 
projectes alternatius. El bloc en el qual va predominar un 
pensament d’esquerres s’ha anat dissolent pels canvis 
ja indicats en les posicions de classe, per l’evolució dels 
partits polítics, la desaparició de la utopia socialista i la 
falta d’un contrapès al capitalisme. 

Els partits polítics, després d’uns anys de gran esforç 
per transformar el país, es converteixen en trampolins 
relativament fàcils per arribar a càrrecs ben retribuïts; 
els seus ocupants tractaran de no posar-los mai en 
perill amb polítiques massa agosarades. Semblava que 
efectivament la lluita de classes s’havia acabat al nostre 
país, que es podien eliminar aquells símbols i aquells 
llenguatges. El despertar va mostrar que no era així, 
però que aquelles utopies, aquells instruments, amb prou 
feines existien.

En aquesta situació, Catalunya tenia, per sort o desgràcia 
seva -això encara està per veure-, una utopia de recanvi: 
la independència. Una utopia amb una història que 
enfonsa les seves arrels en greuges antics i moderns, 
en derrotes, intents de regeneració frustrats, ofenses i 
malentesos. Però que no agafa la seva força de tot això, 
sinó de la necessitat actual d’esperança. D’aquí que sigui 
més visceral que doctrinària, que cridi a tothom a sumar-
s’hi: no es tracta de reconstruir un vell imperi mediterrani 
ni d’afirmar essències pàtries, sinó de saltar d’un vaixell 
que va a la deriva amb la il·lusió que, en una barca petita, 
serà més fàcil trobar alguna ruta cap a Ítaca o, si això no 
és possible, directament cap a Xauxa.”

Eudald Roca i Gràcia.

Alcalde.

Amb bona
comunicació!

El passat mes d’octubre es va posar en marxa un sistema 
de comunicació adaptat a les noves necessitats dels veïns 
i veïnes del municipi. 

Es tracta d’un esforç de l’Ajuntament de La Secuita per 
adaptar-se a les noves tecnologies i a les necessitats 
reals dels seus ciutadans. L’objectiu d’instaurar aquesta  
aplicació, anomenada “WarnApp”, és fer arribar tota la 
informació municipal: esdeveniments, avisos a la població, 
talls de subministrament de serveis, avaries, difusió d’actes 
i concentracions programades.. En definitiva, informar de 
totes aquelles notícies i esdeveniments quotidians que 
puguin ser del vostre interès o que puguin tenir qualsevol 
repercussió en la vida dels nostres pobles i els seus 
ciutadans. Tot això de forma immediata i independent del 
lloc on es trobin.

La instal·lació d’aquesta aplicació és totalment gratuïta per 
als usuaris que la vulguin descarregar i no comporta cap 
despesa de manteniment. A més manté la privacitat i la 
protecció de dades de tots els usuaris.

D’on sorgeix la idea del Warnapp?
Aquesta idea sorgeix de les reunions amb participació 
ciutadana que es realitzen periòdicament. Els més joves 
que hi participen són els que van plantejar la necessitat 
d’un nou sistema de comunicació veïnal adient a la forma 
de vida actual.

Cada cop hi ha més gent amb dispositius smartphones els 
quals esdevenen eines imprescindibles per a la comunicació 
(ja sigui per mitjà de WhatsApp, Line o qualsevol altre 
sistema).

Un col·lectiu crea un grup de xat per a notificar informacions 
importants però al final tothom envia coses que no tenen 
a veure amb la temàtica del grup. S’escriu qualsevol cosa 
relacionada o no amb el tema d’interès i al final ens trobem 
que l’únic que podem fer és:

Donar-nos de baixa del grup i en cas de voler tornar a 
entrar-hi haver de demanar a l’administrador que ens hi 
torni a incloure.

Posar el dispositiu  en silenci i “fer veure” que no veiem els 
missatges que s’hi envien.

A més a més ens trobem amb un problema afegit:  

Alguns sistemes de xat funcionen amb el número personal 
de telèfon mòbil i per tant, per poder-los utilitzar, hem de 
proporcionar el nostre número a terceres persones fet que 
comporta la pèrdua de privacitat i control.

Un cop recollida la necessitat plantejada, les regidories 
de Joventut i Noves Tecnologies van coordinar esforços. 
Després d’haver comparat els avantatges i desavantatges 
de diferents alternatives, es va concloure que amb WarnApp 
es solucionen els 3 problemes.

En primer lloc, només el propietari del grup (l’Ajuntament) 
pot enviar informació evitant així convertir l’aplicació en un 
fòrum ple de comentaris, fotos i icones innecessàries.

En segon lloc, permet que la gent s’hi apunti o bé es doni de 
baixa en qualsevol moment, donant llibertat absoluta a l’usuari.

I finalment, no cal proporcionar cap número de telèfon ni 
dada de contacte a ningú per poder-se subscriure a una 
llista ja que l’accés és automàtic des del dispositiu. Cadascú 
té el control de la seva informació.

Subscriu-te a la llista LaSecuitaAjuntament
Si vols estar informat al moment, descarrega l’App 
de WarnApp per al teu mòbil i segueix la llista 
LaSecuitaAjuntament

Pots instal·lar-te l’App directament llegint el codi 
QR amb el teu mòbil o bé cercant WarnApp a l’App 
Store o al Google Play

Com funciona WarnApp?
A WarnApp hi ha dos tipus d’usuaris:

El creador de la llista: L’Ajuntament crea una llista per a 
l’enviament dels missatges. 

Els subscriptors: Totes les persones que instal·lin 
WarnApp al seu mòbil i que es subscriguin a la llista.

Com donar-se d’alta?
Per a donar-se d’alta a la llista podem llegir el codi QR que 
automàticament farà subscriure a la llista tots els dispositius 
amb l’App instal·lada. Si no disposen de l’App la podran 
instal·lar al moment accedint a la plataforma “warnapp.
net” i agregant-se a llista “LaSecuitaAjuntament”. A 
partir d’aquest moment ja es podran rebre els avisos.

Vull instal·lar-lo i no ho sé fer!
Veniu a les oficines de l’Ajuntament, en horari d’atenció 
al públic, amb el vostre telèfon mòbil i us ajudarem a 
instal·lar-lo al moment.

Warnapp és gratis i és per a tothom!
El servei de creació d’una  llista i l’App, que es pot instal·lar 
als mòbils, són gratuïts ara i ho seran sempre.

Benvinguts al nou 
pregó electrònic!
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Per què introduïm l’anglès
a l’escola bressol Els Guillemets?
És ben sabuda la importància de parlar idiomes en 
aquest món globalitzat en què vivim. Per això, a 
l’escola bressol, volem contribuir a facilitar l’apre-
nentatge de la llengua anglesa introduint cançons 
en anglès al nostre projecte educatiu de centre. 
Pensem que les cançons mimades (amb gestos 
sobre accions concretes) són una bona eina que 
també podeu utilitzar a casa, ja que és una manera 
lúdica d’aprendre l’idioma.
Encara que us sembli que són massa petits, els in-
fants de l’escola bressol estan en el millor moment 
per aprendre una llengua estrangera perquè estan 
en el període sensible d’aprenentatge del llenguat-
ge i tenen una plasticitat neuronal superior a d’al-
tres etapes posteriors de la vida. A més a més, les 
evidències científiques demostren que les experi-
ències primerenques tenen influències duradores 
en el cervell. Aquests tres factors conflueixen po-
sitivament en l’aprenentatge de les llengües entre 
els 0 i els 4 anys. Per això, no volem desaprofitar 
el moment i introduïm les cançons en anglès i al-
gunes paraules relacionades amb les rutines de la 
nostra escola bressol. A continuació, us expliquem 
en què consisteixen aquests tres factors que apro-
fitem per influir en l’aprenentatge de la llengua an-
glesa: el període sensible, la plasticitat neuronal i la 
memòria fonològica.  

Període sensible.
L’ésser humà neix preparat per aprendre qualsevol 
idioma. Us heu fixat que els infants comprenen les 
situacions i/o els missatges quan ni parlen ni saben 
el significat de les paraules? Això és degut al fet 
que els infants tenen altres canals i mecanismes 
de comunicació oberts que l’ajuden a adaptar-se 
al medi. A partir dels 2 anys, a mesura que s’ins-
taura la llengua materna, aquesta habilitat va en 
detriment. Segons Pérez Pereira (1995), “hi  ha 
moments més propicis que d’altres, períodes de 
temps limitats, establerts per naturalesa, en què els 
mecanismes per a l’adquisició del llenguatge estan 
més actius”. És com si hi hagués una finestra en el 
temps oberta per aprendre les  llengües. Dels 0 als 
4 anys, la finestra està oberta de bat a bat. A par-
tir dels 4 anys i fins a l’adolescència es tanca una 
miqueta, però continua sent un bon moment per 
aprendre llengües. A l’edat adulta, encara podrem 
aprendre alguna llengua estrangera, però ens serà 
molt més dificultós i requerirà un bon esforç ja que 
haurem superat el nostre període sensible d’apre-
nentatge de les llengües.  

La plasticitat neuronal.
Tal com apareix al “Libro Blanco de la Atención 
Temprana” (Grupo de atención temprana 2000), 
durant els primers anys de vida, l’ésser humà 
es desenvolupa de manera progressiva. Aquest 
desenvolupament està lligat a la maduració del sis-
tema nerviós central i és fruit de la interacció entre 
factors genètics i ambientals. Aquesta situació de 
procés de maduració comporta una major vulnera-
bilitat, de tal manera que qualsevol alteració com-
prometria el desenvolupament harmònic posterior. 
D’altra banda, el fet que el sistema nerviós estigui 
en procés de desenvolupament li proporciona plas-
ticitat, és a dir, capacitat de recuperació orgànica 
i funcional superior a qualsevol altra etapa de la 
vida. És evident que, des del naixement fins als 4 
anys, els infants aprenen molt i adquireixen molts 
coneixements a través de constants canvis de les 
estructures cognitives. Aquests canvis eren ano-
menats per Piaget com processos d’assimilació i 
acomodació, i succeeixen gràcies a la  plasticitat 
neuronal que abans comentàvem. 

La memòria fonològica. 
La neurocientífica Lara Pierce, juntament amb un 
grup de científics de l’Institut Neurològic de Mon-
treal, a Canadà, van fer un estudi sobre si el fet 
de sentir una llengua en la primera infància i no 
tornar-la a sentir facilitava l’aprenentatge d’aquesta 
llengua en etapes posteriors. Lara Pierce i el seu 
equip van demostrar la facilitat amb què els infants 
adoptats de ben petits poden aprendre l’idioma del 
seu país d’origen. És curiós, ells no recordaven 
l’idioma però el seu cervell sí. L’estudi va concloure 
que la memòria fonològica s’encarrega d’emma-
gatzemar els fonemes i assenta les bases sobre 
aspectes complicats del llenguatge. Un exemple 
d’això seria el per què als xinesos els costa molt 
el fonema “r”, i és perquè al xinès no existeix i, per 
tant, no el van sentir mai de petits. Albert Costa, 
professor del Centre de Cognició i Cervell de la 
Universitat Pompeu Fabra, exposa que els resul-
tats d’aquest treball són molt interessants i sòlids, 
perquè demostren que, fins i tot les experiències 
molt primerenques, poden tenir influències durado-
res en el cervell.
En conseqüència, l’objectiu de l’escola bressol és 
gravar a la memòria fonològica dels infants els fone-
mes propis de la llengua anglesa. Cal tenir en comp-
te que la seva ment meravellosa farà ús d’aquests 
aprenentatges en el moment que ho necessiti. 

Us recomanem que feu el mateix a casa i que els 
permeteu veure dibuixos animats en llengua an-
glesa o que els faciliteu cançons en anglès. 

Evidències científiques.
L’àrea de Broca és la secció del cervell humà que 
està involucrada en la producció de la parla, en el 
processament del llenguatge i la comprensió lin-
güística. Els darrers descobriments neurocientífics 
demostren, mitjançant proves d’imatge, que les 
persones que han après una llengua de petits utilit-
zen una àrea més petita, però alhora mostra molta 
més activitat. Això és degut al fet que les connexi-
ons neuronals estan més pròximes i la seva conne-
xió és més eficaç. En conseqüència, hi ha un major 
nivell d’adquisició del llenguatge.

M. Rosa Barreto
Psicopedagoga i Educadora Social

Convertim el pati en un 
circuit

Dia de la castanyada 
a l’escola Guillem de 
Claramunt.

Aprovat
el Pla d’emergència
de les escoles.

Anem de concert!
El passat dia 12 de novembre, de la mateixa mane-
ra que fa uns anys, ens va visitar a l’escola el Parc 
de Trànsit del Consell Comarcal. Dos monitors ens 
van explicar l’activitat que faríem i ens van recordar 
algunes de les normes sobre educació viària. Vam 
veure diferents senyals segons la seva forma i què 
volien dir. Tot seguit vam fer tres grups; uns vam 
muntar a les bicicletes i vam donar voltes pel circuit 
i els altres vam fer de vianants. L’últim grup, mentre 
esperàvem, ens havíem de fixar en les errades que 
cometien els altres. Tots vam acabar fent de tot.
Ens ho vam passar bé i vam aprendre molt! 

Els alumnes de 3r

El dia de la castanyada a l’escola Guillem de Clara-
munt vam fer un munt d’activitats especials sobre 
la tardor.

El passat divendres 30 d’octubre, al centre educa-
tiu de la Secuita, com a molts altres centres, van 
celebrar la festa de la castanyada.

Per començar, uns dies abans, tots els cursos de 
l’escola van fer panellets. N’hi van haver de xocola-
ta, codonyat, pinyons...

El dia en qüestió, pel matí, els nens de sisè van 
anar per tota la Secuita venent castanyes. Tots 
ells i elles anaven disfressats de castanyers i cas-
tanyeres. Els diners aconseguits anirien destinats 
per poder habilitar un laboratori a l’escola. Abans, 
també havien anat a la llar d’infants, els Guillemets, 
a donar castanyes als més petitons. 

Per la tarda, els mateixos alumnes de 6è de primà-
ria, van presentar el festival de tardor de l’escola, 
amb les cançons d’educació infantil i els poemes 
de cicle inicial, mitjà i superior. 

Tots els alumnes van gaudir de la festa, fins i tot els 
pares, mares i professors. Les cançons i els poe-
mes van ser tot un èxit! Tot seguit, van treure els 
panellets que els nens i nenes de l’escola van fer, 
acompanyats d’un bon grapat de castanyes!

De forma conjunta, l’Escola Guillem de Claramunt;  
l’Escola Bressol els Guillemets i els serveis tècnics 
de l’Ajuntament han confeccionat el Pla d’emer-
gència per a les escoles, que substitueix el que 
regia fins aleshores.
El nou Pla d’emergències és un document molt 
més complert i que sobrepassa les exigències mí-
nimes legals. Contempla els supòsits d’evacuació 
i/o confinament, els elements per a l’evacuació de 
nadons, els diferents tocs de sirenes, a qui adre-
çar-se i quins missatges transmetre, com evacuar 
ferits, els punt de concentració depenent del lloc 
del sinistre, la senyalització de recorreguts princi-
pals i alternatius, la ubicació de punts d’obertura, 
la senyalització i utilització d’elements contra in-
cendis, l’evacuació fora de l’àmbit del municipi i la 
comunicació a les famílies són, tots ells en horari 
lectiu con en horari extraescolar.
Les proves d’evacuació es van realitzar els dies 
17 i 18 de desembre. Les primeres en horari de 
menjador i activitats extraescolars i les segones en 
horari lectiu. Les dues proves van ser superades 
correctament i s’evacuaren les escoles al punt de 
concentració, efectuant el recompte d’alumnes en 
un temps inferior a dos minuts i vint segons.
La segona fase consistirà en un curs dirigit al pro-
fessorat, monitoratge de menjador, personal de 
neteja, consergeria i AMPA, sobre primera extinció 
d’incendis amb foc real, que impartirà l’empresa 
Extintores Rión durant el mes de gener.
Volem agrair a tot el personal docent de l’escola, 
l’escola bressol, el monitoratge de menjador, cuina 
i AMPA, així com als serveis tècnics de l’Ajunta-
ment tota la col·laboració rebuda per a la redacció 
d’aquest document tant important per a la segure-
tat dels nostres alumnes.

The boys and girls of 5th and 6th grade have cele-
brated Halloween with a Pumpkin Competition. It 
was very simple. They needed to carve a pumpkin 
and record a video at home. They could do it alone, 
in pairs, in groups or with their families.
Then, the children of 3rd and 4th grade were in 
charge of deciding the prize of each pumpkin. The-
re was a prize for each one: the most artistic, the 
biggest, the scariest, the spookiest,  the cutest, the  
funniest, the most elaborate, the  most awesome  
and the prettiest pumpkin. As you can see in the 
pictures all participants did a great job.

Els nens i nenes de 5è i 6è han celebrat Halloween 
amb una Pumpkin Competition. Era molt senzill. A 
casa havien de buidar una carbassa i gravar-ho en 
vídeo. Podien fer-ho sols, per parelles, en grups o 
amb les seves famílies.

Els nens i nenes de P3 hem estat convidats a un 
mini concert de gralla i violí a la llar d’infants ELS 
GUILLEMETS.

Tots plegats, P1, P2 i P3, gaudim dels instruments 
i de la música en directe. En Marc i en Raúl, dos 
nens fills d’una mestra de la llar d’infants, ens delei-
xen amb una actuació composta per unes fantàsti-
ques cançons. En finalitzar l’actuació, els nens de 
P3 ens apropem a veure els instruments.

Concurs endevina,
endevinalla
Els nens que durant el curs 2014-15 van cursar 
segon a l’escola Guillem de Claramunt van parti-
cipar en un concurs d’endevinalles. La il·lustradora 
Montse Bosch organitza cada any aquest concurs 
i les endevinalles que resulten guanyadores surten 
publicades en el seu calendari ZATA. En Xavier 
Miralles va ser un dels finalistes amb la següent 
creació:

Serveix per parlar
i també per cantar.
Surt per la boca
però ningú la toca.
(la veu)

Moltes felicitats a tots els seleccionats, en especial 
al nostre alumne!

Els nens i nenes de 3r i 4t eren els encarregats 
de decidir el premi per a cada carabassa. Hi havia 
un premi per a cadascuna: la més artística, la més 
gran, la més terrorífica, la més fantasmagòrica, la 
més “mona”, la més divertida, la més elaborada, 
la més impressionant i la carabassa més bonica. 
Com podeu veure a les imatges tots els partici-
pants van fer una feina genial.

Pumkin Competition
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El “Parc de la Terra Roja”.
Recuperem la memòria històrica

Millores de les carreteres
del nostre municipi

Obres urgents de reforma de la terrassa
del Casal Jujol

El Ple de l’Ajuntament de la Secuita celebrat el 
dia 2 de novembre de 2015 va acordar denominar 
“Parc de la Terra Roja” el fins ara conegut com a 
Parc Nou. El canvi es va produir a instàncies de 
la nostra veïna Maria Brulles que, en el seu escrit 
presentat el 29 de setembre, i amb la voluntat de 
recuperar la memòria històrica, recordava el passat 
d’aquesta zona deprimida d’on s’extreien argiles 
per fer les cases del poble.

El parc està situat a la carretera de Tarragona, a 
la cruïlla amb el carrer Penedès, i es va construir 
durant el desenvolupament i la urbanització de 
l’anomenat “eixample” de La Secuita. D’aquesta 
manera desapareixia un espai singular que la gent 
anomenava popularment “Terra Roja”.

Tal com ens recordà l’any 2004 en Josep Maria Ba-
talla en unes “Notes històriques” inèdites, es tracta-
va també d’una zona de pas per a molts personat-
ges que feien estada en una casa en construcció 
abandonada; o, com recorda la Maria, era un punt 
que recollia totes les aigües de terres amunt i con-
vertia els seus talussos en veritables cascades.

La rotonda de l’Argilaga: 3a fase de condicionament 
de la TP-2031

La Diputació de Tarragona ha aprovat inicialment 
el projecte de condicionament de la carretera TP-
2031, des de la variant de l’Argilaga fins a la cruïlla 
de Vilabella i Puigpelat. El tram que afecta el nostre 
municipi contempla una de les propostes més rei-
vindicades pel consistori i pels veïns de l’Argilaga: 
la recuperació de l’accés a la carretera pel carrer 
Catalunya.

Amb l’entrada en funcionament de la variant de l’Ar-
gilaga es van limitar els moviments en aquest ac-
cés, obligant als usuaris a recular fins a la rotonda 
existent per poder fer els girs corresponents. La pro-
posta contempla la construcció d’una semirotonda o 
rotonda oberta al punt de confluència amb el carrer 
Catalunya i la connexió amb el camí dels Masos a 
l’Argilaga. Per tal d’enllaçar la travessera vella, gai-
rebé tangent a la variant en aquest punt, la Dipu-
tació construirà un enllaç d’aquesta amb el carrer 
Catalunya tot respectant l’ordenació de l’àmbit UA 
2.3 i la zona verda prevista. La semirotonda permet 
efectuar tots els girs però sense interrompre el vial 
principal, que sempre tindrà prioritat sobre la resta 
de moviments.

El tram a condicionar mantindrà les característiques 
de les fases ja executades des de Tarragona, aug-
mentant l’amplada de la calçada, suavitzant el traçat 
i eliminant les corbes perilloses.

Aprofitant aquesta actuació, i a instàncies també de 
l’Ajuntament de la Secuita, es milloraran els acces-
sos a la urbanització “els Diumenges”, respectant 
el planejament aprovat en aquest sector. D’aquesta 
manera els propietaris de les parcel·les no hauran 
d’assumir les despeses de condicionament dels ac-
cessos previstes al Pla de Millora Urbana.

El projecte contempla la construcció d’una parada 
d’autobús a la cruïlla de la carretera de Renau, una 
a cada banda de la calçada. Una voravia d’1,50m 

L’Ajuntament de La Secuita va sol·licitar una subven-
ció a la Diputació de Tarragona per tal de poder dur 
a terme petites obres de condicionament al casal Ju-
jol de Vistabella. Es tractava de resoldre problemes 
d’humitats a les cobertes, al terrat superior i a les 
parets de la planta baixa. També es pretenia substi-
tuir un canaló trencat, reformar un dels lavabos de la 
planta baixa per adaptar-lo pels discapacitats i cons-
truir una petita barra de bar a la sala gran.

Finalment, però, i amb caràcter d’urgència, s’ha 
hagut de concentrar els esforços en la qüestió de 
les humitats i, sobretot, en la reforma de la terrassa 
de la planta baixa. En constatar la inestabilitat del 
mur posterior de la terrassa, aquest s’ha enderro-
cat i refet de nou amb blocs de formigó armat S’ha 

d’amplada per a vianants permetrà l’accés a la para-
da des de la urbanització “els Diumenges”.

El projecte de “Condicionament de la carretera TP-
2031, de Tarragona a la C-51, tram: l’Argilaga – TV-
2034” ha estat aprovat inicialment per la comissió 
informativa del Servei d’Assistència al Territori de la 
Diputació en data d’11 de novembre de 2015, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 3.290.393,16 
euros. El projecte està inclòs en el Pla Zonal de la 
Xarxa Local de Carreteres de la Diputació.

Nous vorals a la T-223

Després de la construcció dels vorals de les carre-
teres TV-2234, d’accés a Vistabella, i de la TV-2231, 
de Perafort a l’Argilaga passant per la Secuita, la 
Diputació de Tarragona ha accedit a la petició de 
l’Ajuntament de la Secuita per tal d’arranjar els vorals 
de la carretera T-223 de Vallmoll al Mas de Brulles.

Els treballs consisteixen en aplicar la mateixa solu-
ció que en els anteriors casos, és a dir, una cuneta 
de formigó de 1,30m d’amplada. En alguns punts 
serà necessària la col·laboració dels propietaris per 
tal de corregir algun talús o eliminar algun marge.

Aquesta carretera és molt freqüentada, sobretot des 
de l’entrada en funcionament del polígon industri-
al del Mas Vell a Vallmoll. Té una calçada estreta, 
amb llargues rectes on s’agafa molta velocitat i pe-
tits tombs sense visibilitat. Els seus vorals són, en 
molts casos, inexistents, o bé molt perillosos degut 
als forts desnivells.

Estava previst iniciar les tasques la tardor passada.
Tècnics de la Diputació han confirmat que s’ha pos-
posat fins al present 2016.

Neteja del Torrent del Bogatell
Durant el mes de desembre, fruit de les conver-
ses mantingudes entre l’Ajuntament de la Secuita i 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), s’ha procedit a 
la neteja i desbrossament d’un tram del Torrent del 
Bogatell força malmès per la proliferació de canyes. 
Reduïen la llera existent i produïen obstruccions en 
el curs del torrent, afectant també els conreus situats 
a les lleres.

El cost dels treballs ha estat assumit en la seva to-
talitat per l’ACA, que ha contractat a l’empresa RE-
GIMOVI, S.L. per realitzar el desbrossament amb 
mitjans mecànics. 

eliminat tot el paviment existent i s’ha refet tota la 
instal·lació soterrada de sanejament i abastament 
d’aigua que es trobava en un estat molt precari i 
que provocava més filtracions d’humitat al subsòl.
El nou paviment fa pendent en direcció al carrer tot 
allunyant les aigües dels paraments per evitar no-
ves humitats. Eliminant la paret existent, es podrà 
accedir directament des del carrer mitjançant una 
porta de reixa i per la zona de pas pavimentada.
Per altra banda, els serveis tècnics municipals es-
tan redactant un petit projecte per adaptar l’edifica-
ció als nous usos i a la legislació vigent. S’haurà de 
desenvolupar per fases els propers anys i recollirà 
les actuacions que, per força major, s’han hagut de 
posposar.
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L’Associació de Veïns de les Gunyoles torna a 
posar en marxa el Bar de l’Associació

Dins el programa de Reposició i Millores de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA) per a sistemes de 
sanejament públics en explotació, i d’acord amb el 
programa quinquennal de l’empresa EMATSA, que 
gestiona la nostra EDAR, es va acordar amb l’Ajun-
tament de la Secuita procedir a la pavimentació de 
les zones properes als vasos de la depuradora i 
de l’àrea de buidatge dels residus procedents de 
l’Argilaga, així com dels accessos des de la car-
retera. També s’ha condicionat la resta del recinte 
amb graves i s’han retirat tots els objectes aliens 
que s’hi emmagatzemaven. El cost ha estat de 
37.635,39 € més IVA, xifra que és assumida ínte-
grament per l’ACA.

Durant el mes d’octubre s’ha procedit a l’arranja-
ment d’un tram de 450 metres del camí del Bosc 
del Ferrer Ric. Es tracta del tram compromès en-
tre la carretera TV2231 (La Secuita – Perafort) i la 
pujada del Bosc del Ferrer Ric, fins al tram formi-
gonat. Els treballs han consistit en la neteja, repo-
sició i compactació d’àrids que composen la base, 
la canalització i dissipació d’aigües pluvials i en la 
construcció d’un petit tàlveg de formigó per a l’eli-
minació de cúmuls de pluvials.

Les obres han anat a càrrec de l’empresa Exca-
baciones Abajo Navarro, S.L., amb un cost de 
5.142,50 euros, assumits integrament per l’Ajunta-
ment de la Secuita.

Agrupació de Jutjats 
de Pau de la Secuita
Les actes de comunicació del Centre Penitenciari 
de Mas d’Enric depenen de l’Agrupació de Jutjats 
de la Secuita

A principis de novembre va entrar en servei el Cen-
tre Penitenciari de Mas D’Enric. Aquest centre de-
pèn del Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya i està destinat a substituir la Presó de 
Tarragona, la qual passa a funcionar com a Centre 
de Dia.

El centre de Mas d’Enric està situat als terrenys 
que ocupava el campament militar i que han estat 
en desús des del moment en què es va tancar la 
caserna de Tarragona.

Aquests terrenys formen part del terme municipal 
del Catllar i ocupen una zona allunyada del poble, 
al llindar amb el terme de Tarragona. A l’estar dins 
del terme del Catllar, les comunicacions dels dife-
rents jutjats amb els interns es gestionen a través 
del Jutjat de Pau del Catllar que és el competent. 
Com que des de fa cinc anys les secretaries dels 
jutjats de pau d’El Catllar, Els Pallaresos, Perafort, 
Renau i La Secuita estan associades amb seu a 
l’Ajuntament de La Secuita i la informació de les 
comunicacions als interns del centre és tramesa 
per les funcionaries del Departament de Justícia 
que treballen a La Secuita. A la secretaria, des de 
principis de novembre, hi ha un nou auxiliar per fer 
front a l’increment de feina que presenta el centre 
penitenciari. Als actes de comunicació, el personal 
del jutjat es desplaça al centre per entregar la do-
cumentació i respondre a les preguntes de l’intern. 
L’entrevista té lloc als locutoris, on la comunicació 
és a través d’un vidre i un telèfon. Per a l’accés 
als locutoris és necessari superar diferents “can-
cel·les” dotades de doble porta cada una d’elles. 
La imatge ens recorda al que en ocasions ens pre-
senten les pel·lícules; no es d’estranyar, ja que és 
un dels centres més moderns que hi ha, tant a Es-
panya com Europa  

El centre va obrir amb 180 interns, però la previsió 
és arribar als 600 durant el primer trimestre de l’any 
actual. Per les dades de què disposa el departa-
ment, cada intern rep una mitjana de 4 comunica-
cions a l’any. Això vol dir un increment de l’ordre de 
2400 actes de comunicació, que s’han d’afegir a 
l’activitat que fins aleshores es desenvolupava des 
de l’Associació de Secretaries del  Jutjat de Pau de 
La Secuita.

 

L’Associació de veïns de les Gunyoles ha adjudi-
cat l’espai del Bar de l’Associació, després de la 
renúncia de l’anterior adjudicatari. Aquest espai de 
reunió és imprescindible com a referent de trobada 
al poble més petit del terme municipal.

Les Gunyoles, amb un centenar d’habitants, tenia 
la necessitat d’un espai comú que aixoplugués la 
vida comunitària del poble, i això es va aconseguir 
amb la rehabilitació de l’edifici del casal. Però això 
és insuficient: l’espai ha de tenir vida cultural i d’oci, 
ha de ser atractiu i s’ha de convertir en el punt de 
reunió dels veïns i veïnes del poble. 

Per quest motiu, l’Associació de veïns ha tingut un 
gran interès en què el local del Bar no es tanqués 
i pugui servir de punt de trobada per a la gent del 
poble. També s’ha instal·lat una petita botigueta 
que evitarà els desplaçaments per a l’adquisició 
d’alguns articles de primera necessitat en un po-
blet on avui dia no hi ha cap establiment comerci-
al.  Això farà més fàcil la vida dels seus veïns i en 
especial de la gent més gran, que té problemes de 
desplaçament.

Pavimentació de la
depuradora de La Secuita

Arranjament del camí 
del Bosc del Ferrer Ric
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T’esperem!

Serveis que s’ofereixen
des del Punt Jove de la Secuita

Acompanyament laboral.

El programa d’acompanyament laboral compta 
amb:
• Assessorament i orientació laboral personalitzats 

des del Punt Jove.
• Realització del currículum.
• Acompanyament en el procés de cerca.
• Ofertes laborals actualitzades cada setmana grà-

cies al Club de feina. 
• Inscripció a la Borsa de treball de monitors del lleu-

re i educadors del Servei Comarcal de Joventut.
• Full d’inscripció i recull de currículums per a rea-

litzar un seguiment i per a facilitar ofertes segons 
el perfil.

• Derivació a la borsa de l’Oficina Jove del Tarrago-
nès sempre que sigui necessari o bé als recursos 
ocupacionals que s’ofereixin des del Consell Co-
marcal del Tarragonès.

Garantia juvenil:

El 2014 arribà el Pla Comunitari de Garantia Ju-
venil, una iniciativa Europea de lluita contra l’atur 
i reforç de la formació i estudis. Aquest programa 
vol donar avantatges als joves de 16 a 29 anys que 
no estiguin estudiant ni treballant, oferint progra-
mes de formació i iniciació al mercat laboral, així 
com avantatges a les empreses que els contractin. 
Des del Punt Jove s’informa del programa, s’ajuda 
a inscriure-s’hi i es fa un seguiment conjuntament 
amb el SOC.

Informació relacionada amb:
Estudis: informació de cicles de grau mitjà i su-
perior que es realitzin a Tarragona. Orientació de-
penent del seu propi interès, ajuda en la recerca 
d’acadèmies (llengües, formació diversa,..), prepa-
ració per a la prova per a majors de 25 anys...
Participació: si hi ha un grup de joves i es volen 
constituir com associació s’informa del que es ne-
cessita: models d’estatuts, quotes que s’han de pa-
gar, on s’han d’adreçar, subvencions...
Habitatge: s’informa dels ajuts que hi ha per al 
lloguer i la compra, on es fan pisos de protecció 
oficial, centres d’atenció on adreçar-se...
Salut: al Punt Jove es disposa de butlletins d’infor-
mació sobre els riscos del consum del tabac i altres 
tòxics, realització de pírcings, mesures de preven-
ció per a relacions sexuals/afectives, informació 
sobre la Sida, guies d’alimentació saludable,..
Lleure: no només s’informa de les opcions que dis-
ponibles sinó que s’ofereix l’oportunitat de progra-
mar activitats de manera conjunta per al municipi.
Turisme: informació sobre albergs juvenils, hotels, 
sortides d’aventura, ràfting... El CCT disposa d’una 
VIATGETECA CONSULTIVA amb més de 60 guies 
de viatge de caràcter consultiu. El llistat es troba al 
Punt Jove.
Entre d’altres temes que puguin ser d’utilitat.

Programa línia oberta amb els joves:

Gràcies al conveni de col·laboració de l’Ajuntament 
de La Secuita amb el Consell Comarcal, s’ofereix 
un servei de difusió per a totes aquelles activitats 
adreçades als joves: trobades de grallers, gegan-
ters, festes majors, cursos, tallers... Les informa-
cions es fan arribar a través d’sms, mails i penjant 
cartells.

Edat d’atenció:
La franja d’edat d’atenció és dels 16 als 35 anys. Tot i això, en temes de prevenció, 
tallers i xerrades, es poden atendre joves a partir dels 12 anys. Per altra banda, en 
temes relacionats amb habitatge i assessorament laboral, s’atenen adults sense 
límit d’edat.

Tots els dilluns de 9:30h a 12:30h al primer pis de l’ajuntament. Excepte agost i setembre.
Si vols rebre informació, deixa les teves dades a: mancomunatjove@gmail.com
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Xerrades

El dia 27 d’octubre es va organitzar una xerrada, 
a la sala de plens de l’Ajuntament de la Secuita, 
adreçada als pares i mares amb fills en edat pre-
adolescent. La xerrada es va presentar sota el tí-
tol de “Cultiva la Intel·ligència Emocional en nens i 
preadolescents”. 

El Psicopedagog i Educador Social Juan Carlos 
Vila Ulloa va incidir en la necessitat d’oferir un 
aprenentatge basat en les emocions.  Això  els per-
metrà, el dia de demà, gestionar moltes àrees de 
la seva vida amb major efectivitat; comunicar-se 
millor, reconèixer emocions en les altres persones 
per poder-les respectar, per poder-les entendre i 
disposar d’una millor connexió i comunicació amb 
la societat. Educar-los en el respecte, en l’asserti-
vitat i en unes bones habilitats socials, els permetrà 
sens dubte madurar amb més autonomia.

Durant la xerrada el ponent va anar resolent aquells 
temes que les mares i pares assistents planteja-
ven,  intentant esvair dubtes i angoixes pròpies 
d’aquesta edat.

El dia 27 de novembre a les 18h, l’Associació Cultu-
ral i Recreativa de Vistabella organitzà una xerrada 
sobre salut, hàbits, prevenció i control a càrrec del 
Doctor Santiago Ceruelo, metge titular al municipi.

Nombrosos veïns i veïnes assistiren l’acte on se-
guiren amb molta atenció els consells i indicacions 
donades pel Dr. Ceruelo, a qui agraïm el seu es-
forç totalment desinteressat en l’organització de la 
xerrada.

Dins del marc dels actes en suport a la Marató de 
TV3, el 13 de desembre a les 12 hores, al menjador 
de l’Escola Guillem de Claramunt, va tenir lloc una 
xerrada sobre la diabetis a càrrec de Carolina Solé 
Armengol.

Aquesta malaltia crònica que afecta a molts ciuta-
dans, avui dia no és cap obstacle per portar una 
vida normal. Això sí, requereix d’un seguiment, 
control i tractament en les persones que la patei-
xen perquè no evolucioni a estadis més complexos  
que puguin alterar la seva qualitat de vida. Totes 
les respostes ens les va donar la Carolina i li ho 
agraïm.

La Intel·ligència
Emocional en
preadolescents

Salut
a Vistabella

La Diabetis

Dia 15 de gener de 2016

Els terrors nocturns
i els malsons en la infància
RESUM XERRADA:

            
  

A càrrec de:

Eva LLatser
• Llicenciada en Psicologia. Acreditada com a Psicòloga
• Especialista Sanitària.
• Generalista per al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
• Màster en Direcció i Gestió de Persones.
• Coach en lʼàmbit personal (life coaching) i en coaching dʼequips.  

Partit 2000 % 2004 % 2008 % 2011 % 2015 %
ERC 82 13,18 217 28,86 109 13,68 87 11,26 230 25,25
EN COMÚ - - - - - - - - 228 25,03
Democràcia i Llibertat - - - - - - - - 129 14,16
C’s - - - - 5 0,63 0 0,00 123 13,50
P P 119 19,13 87 11,57 115 14,43 136 17,61 79 8,67
PSC - PSOE 140 22,51 203 26,99 306 38,39 157 20,33 77 8,45
PACMA 6 0,75 12 1,55 22 2,41
Unió.Cat - - - - - - - - 13 1,43
PCPC 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 3 0,33
RECORTES CERO-GV - - - - 0 0,00 0 0,00 2 0,22
ESCONS EN BLANC - - 1 0,13 0 0,00 12 1,55 2 0,22
C i U 234 37,62 194 25,80 200 25,09 262 33,93 - -
ICV 13 2,09 27 3,59 27 3,39 59 7,64 - -
UPyD - - - - 0 0,00 10 1,29 0 0,00
PIRATA.CAT - - - - - - 7 0,90 - -
P x C - - - - 0 0,00 5 0,64 - -
HARTOS.ORG - - - - - - 5 0,64 - -
ANTICAPITALISTES - - - - - - 4 0,51 - -
PRE-R 1 0,16 1 0,13 0 0,00 2 0,25 - -
UCE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 - -
PF y V - - 2 0,27 4 0,50 - - - -
DEMOCR. NACIONAL - - 1 0,13 - - - - - -
C D S 1 0,16 1 0,13 - - - - - -
Ei - - 0 0,00 2 0,25 0 0,00 - -
PUM+J - - - - 1 0,13 0 0,00 - -
RC 0 0,00 0 0,00 1 0,13 - - - -
POSI 0 0,00 0 0,00 1 0,13 - - - -
PH 0 0,00 0 0,00 1 0,13 - - - -
EUIA 11 1,77 - - - - - - - -
EV AE 6 0,97 6 0,80 - - - - - -
PADE 2 0,32 - - - - - - - -

Vots en Blanc 10 1,61 12 1,60 19 2,38 12 1,55 3 0,33
Vots Nuls 3 0,48 0 0,00 6 0,75 15 1,91 3 0,33
Vots Comptabilitzats 622 68,81 752 79,16 803 71,76 787 66,30 914 72,66
Abstencions 282 31,19 198 20,84 316 28,24 400 33,70 344 27,34
Cens / Escrutat 904 100 950 100 1.119 100 1.187 100 1.258 100

Resultat eleccions
al municipi de La Secuita 
(20 de desembre de 2015)

(Font: Pàgina del Ministeri de l’Interior - http://www.infoelectoral.mir.es/)
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Congrés dels Diputats Senat
Miquel Aubà i Fleix
Josep Rufà i Gràcia
Laura Castel i Fort
Celia Cánovas Essard
Carles Pellicer Punyed
Inmaculada Sánchez Fernández
Joan Maria Basora Robert
Annabel Marcos Vilar
Ricardo Redondo Moltó
Francisco Ester Uruen
José Juan Acero de Dios
Núria Gómez Granés
María Carme Margalef Vernet
Fernando Pecino Robles
Joan Sabaté Borràs 
Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Sebastià Domenech Bosch
María Jesús Sequera Garcia
Laura García Hipólito
Alejandro Fernandez Pardo
Sandra Janneth Díaz Ramos
Carlos Javier Calderón i Aisa
Antoni Vicente Polo i Moya
Núria Crivillé i Miró
António Chapela Artime
José Estrada Cruz
Conxita Benito Giménez
Enric Reche Gabarrón
Juan António Navarro Zorita
Prudenci López Galán
María Iluminada Pegueroles Gombau
José Juan Ferré Fornós

251 vots
235 vots
203 vots
163 vots
154 vots
112 vots
109 vots
107 vots
106 vots
100 vots
96 vots
94 vots
88 vots
86 vots
81 vots
81 vots
75 vots
71 vots
28 vots
19 vots
19 vots
10 vots
8 vots
8 vots
6 vots
5 vots
4 vots
3 vots
3 vots
2 vots
1 vot
1 vot

ERC
ERC
ERC
En Comú Podem
Democràcia i Llibertat
En Comú Podem
Democràcia i Llibertat
Democràcia i Llibertat
En Comú Podem
Ciudadanos
Partido Popular
Partido Popular
Ciudadanos
Ciudadanos
PSC – PSOE
PSC – PSOE
Partido Popular
PSC – PSOE
PAGMA
PAGMA
PAGMA
Unió Democràtica de Catalunya
Unió Democràtica de Catalunya
Unió Democràtica de Catalunya
RC – GV
PCPC
Escons en Blanc
Escons en Blanc
UP y D
Escons en Blanc
PCPC
PCPC

Sabies que un 6% aproximadament
dels infants pateixen terrors nocturns?    
I aquesta xifra de prevalença en els malsons 
es dispara fins al 10-50%?

Coneixes com distigir-los? En què con- 
sisteixen? Saps què fer quan el teu fill/a 
no reacciona?, En quina mesura el nos-
tre petit/a pateix? Hi ha alguna manera 
d’evitar-los? 

Totes aquestes qüestions i d’altres, les treba-
llarem plegats oferint un espai de conversa i 
diàleg per tal de compartir experiències, de 
saber afrontar i aprendre a gestionar els ter-
rors nocturns i els malsons tan freqüents 
en la infància.

A les 17:30 hores
Lloc: Sala de Plens
de l’Ajuntament de La Secuita
C/ Sant Cristòfol 2
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Viure la tradició
nadal 2015

Octubre 2015 · Desembre 2015 nadal 2015 nadal 2015

Keep calm and caga tió
Un any més a la Secuita hem tingut l’oportunitat 
de celebrar plegats, grans i petits, la festa del Na-
dal. Enguany el grup d’animació infantil Els Pica-
rols, molt conegut al territori, ha portat el seu tió, un 
tió que caga cançons per a tothom i que desperta 
l’esperit nadalenc. Com ja és habitual en els seus 
espectacles, hem pogut acompanyar-los cantant 
i ballant, tocant instruments improvisats o desple-
gant un gran paracaigudes de mil colors per donar 
la benvinguda a l’hivern.

En acabar l’espectacle, l’Associació de Joves va 
acompanyar al Patge Gregori a buscar les cartes 
de tots els nens. Així doncs, un per un, van poder 
fer arribar els seus desitjos als Reis d’Orient.

Ja és habitual que l’AMPA de l’Escola i l’Ajunta-
ment organitzin aquesta festa, pensada especial-
ment per a les famílies del poble, amb l’objectiu 
que els nostres fills gaudeixin d’un espectacle di-
vertit de qualitat i comparteixin durant les vacances 
de Nadal una estona màgica amb els seus amics.

Els dies 28 i 29 de desembre l’Associació de Joves 
de la Secuita va organitzar, a la sala polivalent del 
cafè, tallers pels més petits del municipi. Acompa-
nyats de pares i mares dedicaren aquestes tardes 
a la realització de manualitats per decorar la sala 
del teatre de La Secuita. La finalitat va ser poder 
donar una bona benvinguda a SS.MM. els Reis 
Mags d’Orient la tarda del dia 5 de gener.

Tots els treballs realitzats han estat exposats deco-
rant la sala i els protagonistes de les jornades s’ho 
van passar d’allò més bé amb les manualitats. 

El patge Gregori recull les cartes dels nens i  
nenes de l’Escola.

El patge Gregori, acompanyat dels seus ajudants 
ha vingut a l’Escola Guillem de Claramunt i a l’Es-
cola Bressol Els Guillemets a recollir les cartes pels 
Reis Mags d’Orient.

Ens han visitat un matí abans de les vacances de 
Nadal. Tots els alumnes de les escoles els espe-
raven amb molta atenció. Tenien les seves cartes 
preparades i les van entregar personalment al pat-
ge Gregori. Alguns amb una mica més de por que 
d’altres, però tots amb els ulls plens d’il·lusió i amb 
el desig que siguin llegides per SSMM els Reis i 
que quan aquests vinguin amb la cavalcada els 
portin el que demanen.

Tallers de Nadal

El patge Gregori Un any més, el dia 27 de desembre, el poble de 
l’Argilaga ens va obsequiar amb el ja tradicional 
pessebre vivent. Pràcticament tots els veïns i ve-
ïnes de la població es van convertir, per unes ho-
res, en els habitants del Betlem de fa més de 2.000 
anys.

Natius i visitants fruïren aquella tarda/nit de l’hospi-
talitat de la bona gent de l’Argilaga. Gairebé totes 
les portalades de la plaça de l’Església i de la plaça 
Domingo acollien escenes del pessebre vivent. A 
més, una multitud de paradetes i petits corrals amb 
animalets completaven l’entorn de les portalades.

Tots seguint el recorregut gaudirem de les esceni-
ficacions de l’evangeli, l’anunciació, el naixement, 
els reis d’orient, els pastorets al voltant de la fogue-
ra, Herodes... També tinguérem ocasió de veure 
escenes quotidianes com les venedores, la dona 
que ploma la gallina, les filadores, la bugadera, els 
pastorets, els soldats romans... I com no, una bona 
mostra d’antics oficis artesans i d’estris del camp 
avui dia en desús: el fuster, el forner, el terrissaire, 
l’herbolària remeiera, l’escrivent...ens ensenyaven 
com es feien les coses abans.

Tinguérem l’ocasió de tastar delicioses coques, 
pastissos, cocs, brou casolà per combatre el fred 
de l’hivern, un deliciós te i exòtiques receptes de 
pastes portades de terres llunyanes que ens feien 
esclatar els sentits amb la dolçor de la mel i el gust 
de les espècies.

En aquesta edició també hi hagueren novetats: el 
racó dels dimonis amb banyes i fum, un riu amb 
aigua travessava la plaça i un petit pont feia les de-
lícies dels menuts més atrevits sota l’atenta mirada 
dels soldats romans fent la ronda de vigilància.

En acabar la visita tothom va poder degustar el vi 
de l’Argilaga acompanyat d’una bona torrada de pa 
i llonganissa a la brasa, que ben calenteta confor-
tava la fredor de la nit.

Volem aprofitar aquestes ratlles per felicitar el po-
ble de l’Argilaga, a l’Associació Cultural de l’Argi-
laga i,  com no,  a la Núria Roig, entre molts altres 
voluntaris i voluntàries. La seva bona organització i 
l’esperit d’implicació i de cooperació han demostrat 
un any més que aquest singular pessebre vivent 
cada vegada atreu més visitants. 

El Pessebre
Vivent
de l’Argilaga
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Ana teixidó - Iria Frontan 9 8 1 0 0 44
Pat Odena - Marian Albiol 9 6 1 0 2 36
Alba Recasens - Amanda Aluja 8 5 2 1 0 35
Laia Saperas - Lourdes Cayetano 7 6 0 1 0 32

Gemma Masgoret - Anna Llorenç 9 5 0 1 3 30
Bea Vivar - Gemma Grau 8 5 0 1 2 29
Teresita Roca - Sònia Estivill 9 2 2 1 4 24
Beatriz Medina - Barbara Arnau 8 1 3 0 4 21
Laura Rodríguez - Cristina Recasens 8 2 1 1 4 20
Judit Sentís - Jennifer Centenera 8 1 1 2 4 17
Judit Galcerà - Montse Olivar 7 1 1 0 5 14
Marisé Pomerol - Marta Mata 8 0 0 1 7 9
Gemma Domenech - Rosa Puig 8 0 0 1 7 9
Silvia Masdeu - Sandra Aragoncillo 5 1 0 0 4 9

Kim Padreny - Jemi Padreny 6 6 0 0 0 30
Guillem Segarra - Raul Vaqué 6 5 0 0 1 26
Jordi Sendros - Pere Català 6 2 0 1 3 15
Vicenç Puig - Xavi Pijoan 4 1 0 1 2 9
Sergi Triquell - David Alberni 4 0 1 0 3 7
Sergio Fernandez - Cristina Gil 3 0 1 0 2 6
Joan Maria Camapanera - David Miranda 3 0 0 0 3 3
Aleix Mestre - Isaac Queralt 0 0 0 0 0 0

Jugats Guanyats
2-0

Guanyats
2-1

Perduts
1-2

Perduts
0-2

Punts

Jugats Guanyats
2-0

Guanyats
2-1

Perduts
1-2

Perduts
0-2

Punts

CLASSIFICACIÓ NOIES

CLASSIFICACIÓ NOIS NIVELL ALT

Classificació provisional 
II lliga de pàdel La secuita 15-16”

Dades provisionals

a 30/12/2015

(Font Secuita.wordpress.com)

Sergio Fernández - Anna Llorenç 8 7 0 0 1 36

Andreu Llorente - Angels Olivar 8 6 1 1 0 36

Juanma Porcel - Bea Vivar 8 6 1 0 1 35

Laia Saperas - Guillem Segarra 7 6 0 1 0 32

Montse Olivar - Xavi Folch 9 4 2 0 3 31

Beatriz Medina - Sergi Triquell 9 4 0 2 3 27

Chema Piñol - Dnna Varela 6 5 0 0 1 26

Jonathan Morales - Anna Teixidó 6 4 1 1 0 26

Sandra Aragoncillo - Cris Marin 4 4 0 0 0 20

Miguel Arnau - Marian Arbiol 8 2 1 1 4 20

Antón López - Cristina Villegas 9 1 2 1 5 20

Josep Catala - Alba Recasens 6 2 1 1 2 18

Amanda Aluja - Hèctor Vazquez 5 2 1 1 1 17

Juli Fernández - Teresita Roca 7 1 1 0 5 14

Oscar Aredondo - Laura Rodriguez 6 1 0 1 4 11

Paco Abajo - Barbara Arnau 8 0 0 1 7 9

Neus Velasco - Diego Hidalgo 8 0 0 0 8 8

Pep Mallafré - Nati Tisera 6 0 0 0 6 6

Zoe Solanas - Jordi Solanas 4 0 0 0 4 4

Jugats Guanyats 2-0 Guanyats 2-1 Perduts 1-2 Perduts 0-2 Punts
CLASSIFICACIÓ MIXT

El diumenge 27 de desembre es va jugar el I Tor-
neig de Pàdel Americà de La Secuita, organitzat 
per l’Angel Mellado. Una tarda nit intensiva de 
partits, en què els 12 jugadors inscrits al torneig 
jugaren pràcticament sense descans. Els finalistes 

CLASSIFICACIÓ FINAL
Jugador/Partit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FINAL TOTAL
Chema 4/5 4/3 4/4 5/1 6/1 7/1 6/3 7/2 5/2 3/3 6/3 4+6+9 70

Maurici 3/2 6/0 5/4 8/1 6/1 6/1 7/2 4/4 4/4 3/4 6/3 4+6+9 68

Pol Solanes 0/6 9/1 5/4 7/1 8/1 5/3 6/2 6/3 5/4 5/4 5/1 6+3+7 66

Juanma 3/4 6/0 9/1 5/4 4/4 5/1 5/2 6/2 6/1 5/2 5/1 6+3+7 66

Joni 3/4 9/1 5/4 2/3 7/3 7/1 6/3 3/3 4/4 5/1 6/3 48

David Grau 9/1 5/4 4/4 5/1 7/3 6/1 4/4 5/3 3/3 5/4 5/4 48

Jordi Solanas 5/4 5/4 7/1 7/3 5/3 6/2 4/4 5/3 7/2 5/2 6/3 45

Toni 5/4 4/1 3/2 4/4 5/2 5/3 6/3 6/1 5/4 3/3 5/4 42

David 3/4 4/1 4/3 7/1 8/1 5/2 4/4 3/3 5/2 3/3 3/4 41

Josemari 3/4 4/5 5/4 8/1 5/2 7/1 5/3 7/2 5/4 4/4 3/4 34

Nenin 4/1 4/3 2/3 5/1 5/3 6/2 5/3 3/3 4/4 5/4 3/4 29

Gerard 0/6 4/1 4/3 5/4 7/1 7/3 6/1 7/1 6/1 3/3 5/1 21

I Torneig de pàdel americà de la secuita

van disputar la final en un partit de molta intensitat, 
quasi al límit de les seves forces.
Durant tota la tarda i fins les 11 de la nit, nombrosos 
espectadors i aficionats varen poder gaudir de l’alt 
nivell de la competició.

Quadre de tarifes per ocupació de pistes. (Aprovació Plenària de 02/11/2015)
Horaris i pistes Resident No Resident

Soci  (1)  0,00 € NO SOCI

 Pàdel horari diürn (llum natural)   9,00 €/hora i mitja 22,50 €/hora i mitja

Pàdel nocturn (llum artificial) 15,00 €/hora i mitja 30,00 €/hora i mitja

Pistes poliesportives diürn (llum natural) 0,00 €/hora i mitja NO

Pistes poliesportives nocturn (llum artificial) 15,00 €/hora i mitja NO

Modificació de preus per a l’ocupació
de pistes de pàdel i esportives, any 2016

NOTA: (1) Els socis hauran de donar-se d’alta a les oficines de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, acreditant la seva condició de 
residents mitjanant empadronament al municipi de La Secuita.

Mínim de lloguer pistes: 1,5 hores.            HORARIS APERTURA I TANCAMENT: De 08:00h a 23:00h.

Héctor Vázquez - Juanma Porcel 9 7 0 0 2 37
Iván Juan - Joan Pau Oliver 7 7 0 0 0 35
Mau Gelamí - Marc Gimeno 7 7 0 0 0 35
Jonathan Morales - Iván Vivas 7 6 0 0 1 31
Jesús Mellado - Aitor Parra 7 5 1 0 1 30
David Grau - Chema Piñol 7 5 0 0 2 27
Cris Marín - Jose Mari Padrell 6 4 1 0 1 25
Manel Català - Marc Mercader 6 1 0 2 3 12
Joan Mallafré - Óscar Arredondo 7 1 0 0 6 11
Paco Abajo - Gerard Grau 9 0 0 0 9 9

Joan Olivar - Josep Miralles 6 0 0 0 6 6
Manolo Rodriguez - Oriol Pombo 6 0 0 0 6 6
Manuel Mellado - Ruben Vilaro 4 0 0 0 4 4
Pol Solanes - Jordi Solanes 2 0 0 0 2 2

Jugats Guanyats
2-0

Guanyats
2-1

Perduts
1-2

Perduts
0-2

Punts
CLASSIFICACIÓ NOIS NIVELL MIG
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Un any més, el municipi va col·laborar amb els actes 
de la Marató de TV3. En aquesta edició es recollien 
fons per lluitar contra la diabetis i l’obesitat, que 
afecten a una de cada quatre persones al nostre 
país.

S’organitzaren diferents actes a l’Escola Guillem 
de Claramunt de la Secuita: una caminada fins 
l’alzina centenària, gimcanes, jocs, concurs de 
cocs, una xerrada sobre la diabetis i la tradicional 
donació de sang amb els amics del Banc de Sang 
de Joan XXIII.

En aquesta edició es va recollir a la Secuita la 
quantitat de 655,00 euros, que s’enviaren a la 
Fundació per a la Marató.

Volem agrair la col·laboració de l’AMPA de l’escola 
Guillem de Claramunt, de l’Associació de Joves 
de la Secuita, de les GELS, de l’Ajuntament de La 
Secuita i de tots aquells veïns i veïnes del municipi 
que amb la vostra generositat i col·laboració ho heu 
fet possible.

A Vistabella aquests darrers mesos hem realitzat 
diferents activitats solidàries per a la marató de 
TV3.

Sopar de castanyada, actuació del mag, xerrada 
del Dr. Santiago Ceruelo i la 1a edició del mercat 
boig. Vam omplir Vistabella de visitants i de 
solidaritat per a la marató de TV3.

La Marató per
la Diabetis
i l’Obesitat

Associació Cultural
i Recreativa 
de Vistabella

Octubre 2015 · Desembre 2015
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Apèndix Documental
1. Notícia sobre la Festa de l’Arbre a la Secuita. 
Diari de Tarragona, 16 de març de 1917, pàgina 2.

«Fiesta del árbol en Secuita

Según anunciamos anteayer, la cercana y pintores-
ca población de Secuita, se dispone a celebrar, con 
extraodinario lucimiento, la culta y simpática Fiesta 
del Árbol.

El día fijado es el próximo domingo, a las tres y 
media de la tarde.

Además de las autoridades asistirá el delegado 
provincial de los Amigos del Árbol, y varias distin-
guidas familias, que cuentan con amistades o con 
fincas en dicha población.

Todos estos días los alumnos de ambos sexos 
han estado ensayando los Himnos de la Patria, de 
la Bandera y del Árbol. Una nutrida comisión de 
señoritas les repartirá escogida merienda sufraga-
da por el Ayuntamiento.

Se ha contratado una aplaudida banda de música.

El acreditado fotógrafo Sr. Pallejá, se ha encargado 
de sacar varias instantáneas. 

Hemos tenido ocasión de ver unos artísticos pro-
gramas de dicha fiesta, editados primorosamente 
en la imprenta Sugrañes.

En ellos, además del orden de la fiesta, van in-
sertos pensamientos y máximas alusivas al acto, 
encaminadas a que se guarde el debido respeto a 
los árboles y a las aves útiles, por el incalculable 
beneficio que reportan a la sociedad.

De esperar es que a dicha fiesta, fiesta de amor, 
de alegría, de paz y progreso, se asociarán, como 
suele decirse, lirios y troyanos, dando con ellos 
prueba de cultura y de educación ciudadana.

Felicitamos al simpático pueblo de Secuita, a su 
celoso Ayuntamiento, por el feliz acuerdo de llevar 
a cabo la fiesta de que se trata con lo cual cumple 
las disposiciones vigentes sobre la materia, y feli-
citamos a cuantos contribuyan a su  celebración y 
brillantez, con lo cual darán realce e importancia a 
su querido pueblo natal»

2. La Festa de l’Arbre a la Secuita. Diari de Tar-
ragona, 18 de març de 1917, pàgina 2.

«El delegado general en esta provincia de los Ami-
gos de la Fiesta del árbol, nuestro querido amigo 
D. Manuel de Peñarrubia, ha tenido la galantería 
de invitarnos a la fiesta del árbol que se celebrará 
esta tarde en Secuita.

Agradecemos la atención y prometemos asistir a 
dicha fiesta»

3. La festa de Secuita. Diari de Tarragona, 18n 
de març de 1917, pàgina 2.

«Como adelantamos ayer, a las dos de esta tarde 
se dirigirán a dicho pueblo, con motivo de celebrar 
la interesante Fiesta del árbol, distinguidas perso-
nalidades de esta capital, respondiendo a reitera-
das invitaciones de aquella Alcaldía.

Como también indicamos asistirá una nutrida re-
presentación de los Amigos del árbol de esta capi-
tal, ostentando su artístico y espléndido estandarte.

Todos los antecedentes que tenemos de dicha fies-
ta de cultura, hacen suponer, presagiar, una tarde 
tan simpática como de grata recordación. 

En el programa de la fiesta, de que ayer también 
nos ocupamos, se consignan los siguientes apropi-
ados pensamientos:
- Los árboles son hermosos de forma y de color.
- Realzan la belleza de la arquitectura.
- Engendran amor al país, a la ciudad y al hogar.
- Estimulan la vida al aire libre.
- Purifican el aire.
- Mejoran el clima y conservan el terreno vegetal y 

la humedad.
- Son lugares de descanso y abrigo para las aves.
- Aumentan el valor del terreno.

Veíns de Secuita, tinguéu present:
Que’ls arbres normalitzen el sistema pluvial, distri-
buint les aigües per les fonts, torrents i rius, deixant 
al seu pas la fertilitat i la riquesa. 
Qui planta un arbre, fa una obra bona: qui en planta 
molts, reconstrueix un troç de Patria.
Qui en el curs de la seva existencia planta un sol 
arbre ja no ha passat inútilment sobre la terra.
¡Respecteu els nius i als aucells!

Que los invitados, los concurrentes y todo el pueblo 
de Secuita, queden complacidos de esta fiesta, y 
que, al repetirse en años venideros, aumente, si 
cabe, el entusiasmo, la brillantez y la plantación en 
bien del progreso y de la cultura patria»

4. La Festa de l’Arbre a la Secuita. Diari de Tar-
ragona, 27 de març de 1924, pàgina 1.

«Con gran entusiasmo y animación, celebróse 
anteayer en el pueblo de la Secuita la Fiesta del 
Árbol.

Para asistir al acto trasladáronse al vecino pueblo 
el Excmo. Señor general gobernador, delegado 
gubernativo señor Chacón, presidente de la Dipu-
tación, alcalde señor Mariné, secretario de Cámara 
Dr. Bru, en representación de S.E., concejales de 
nuestro Ayuntamiento señores Rioné, Oliva, Các-
haro y Escriu, secretario señor Nogués, contador 
señor Baixauli, arquitecto señor Pujol, represen-
tantes de la prensa de esta ciudad y otras varias 
personalidades que desearon presenciar tan sim-
pática fiesta.

A la entrada del pueblo fue recibido la comitiva por 
el Ayuntamiento de la Secuita y el pueblo en masa. 
Hechas las presentaciones de rúbrica dirigiéndose 
a la plaza del pueblo, en donde se había levantado 
una artística tribuna, frente al lugar en que debía 
tener lugar la plantación.

Las calles estaban engalanadas y los niños y niñas 
ostentaban los colores de la bandera española.

Seguidamente el señor secretario leyó las disposi-
ciones oficiales y el acuerdo municipal referente a 
la celebración de la fiesta, a continuación hablaron 
los señores maestros Subirats y Costa, el párroco 
del pueblo, general gobernador y alcalde de Tarra-
gona enalteciendo el valor educativo del acto, los 
beneficios del arbolado y los esfuerzos que debe-
mos hacer todos para engrandecer la patria.

Los niños José Fortuny, Maria Rovira, José Plana, 
Angelina Dols y Juan Mallafré pronunciaron discur-
sitos y poesías que fueron premiadas con aplausos.

Terminado el acto, los convidados se trasladaron a 
las Casas Consistoriales, donde fueron obsequia-
dos con pastas, champang y habanos, fina y ex-
quisitamente servidos por señoritas de la localidad.

El general gobernador pronunció brindis muy entu-
siasta, que fue contestado por el compañero en la 
prensa e hijo de la Secuita don Modesto Dalmau.

La fiesta espléndida, entusiasta y animada terminó 
a las seis de la tarde, hora en que regresábamos a 
esta capital, llevando un grato recuerdo de nuestra 
breve estancia en el pintoresco pueblo de la Secuita.

5. La Festa de l’arbre a la Secuita. La Cruz, Dia-
rio Católico. 27 de març de 1927.

«Alegre, espléndida y patriótica resultó la Fiesta del Ár-
bol celebrada en la Secuita, el martes próximo pasado.

Para asistir al acto trasladáronse al vecino pueblo, 
el general gobernador civil, presidente de la Diputa-
ción, el alcalde esta ciudad señor Mariné, secretario 
de Cámara doctor don José Bru en representación de 
S. Ema, el Dr. Cardenal, delegados gubernativos Sr. 
Chacón, concejales de este Ayuntamiento Sres. Các-
haro, Oliva, Rioné y Escriu, secretario señor Nogués, 
contador Sr. Baixauli, arquitecto Sr. Pujol, represen-
tantes de la Prensa local y otras personalidades que 
desearon contribuir con su presencia al mayor realce 
de la fiesta.

Esperaban a la comitiva a la entrada del pueblo, el 
Ayuntamiento presidido por el alcalde Sr. Fortuny, 
los respectivos párrocos de los cuatro agregados 
que componen el municipio, juez municipal Sr. Sagí, 
cabo del Somatén Sr. Masgoret, maestras Sras. Ordí 
y Forn, maestros señores Costa, Subirats y Pedrola, 
Dras Filomena Calvo y Teresa Solé, vocales de la Jun-
ta local de las enseñanzas y un gentío considerable 
que prorrumpió en aplausos al descender de sus coc-
hes los ilustres visitantes.

Hechas las presentaciones de rúbrica, organizóse la 
comitiva dirigiéndose, a los acordes de la música, ha-
cia la plaza del pueblo en donde habíase levantado 
una tribuna adornada con follaje y la bandera nacional.

Los balcones estaban engalanados y los niños y las 
niñas ostentaban lacitos de la bandera española.

Acto seguido el maestro Sr. Subirats inició los discur-
sos haciendo resaltar el valor educativo de la fiesta 
que se celebraba.

Siguióle el maestro de Argilaga señor Costa, con-
gratulándose de que el pueblo se haya congregado 

Fig.1 La Festa de l’Arbre a la Secuita durant la Mancomunitat
de Catalunya (Fotografia Associació Cultural de l’Argilaga)
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La Festa de l’Arbre a La Secuita i a l’Argilaga durant 
la Mancomunitat de Catalunya i la Dictadura 
de Primo de Rivera

Plantant i sembrant s’inspiren als nens idees gene-
roses de treball, pau i amor a tot lo creat (Rafael Puig 
i Valls, Tarragona 1845-1920, Enginyer forestal)

Les plantades d’arbres que es fan actualment a la 
primavera tenen el seu origen en el tarragoní Ra-
fael Puig i Valls. Aquest enginyer forestal va fer un 
viatge als Estats Units on va conèixer la festa de 
l’Arbor Day, que li va servir per fer germinar la idea 
a Barcelona. Aquest moviment de respecte per la 
natura va començar amb la Renaixença. Els ante-
cedents els trobem el 1899 a Barcelona gràcies a la 
Societat d’Amics de la Festa de l’Arbre.

El 5 de gener de 1915 es va instaurar en tot el ter-
ritori espanyol la Festa de l’Arbre mitjançant una 
Reial ordre del Ministeri de Governació i una Reial 
ordre del Ministeri de Foment, obligant a cada ajun-
tament a fixar el dia de celebració mitjançant sessió 
ordinària del ple municipal. Amb la Reial ordre de 
la Presidència de la Direcció Militar de Primo de 
Rivera del 1924 es fixava que tots els ajuntaments 
d’Espanya plantessin anualment, com a mínim, 100 
arbres lineals al llarg de camins i cursos d’aigua.

No hem trobat en premsa cap referència a aquesta 
festa durant la Segona República ni a La Secuita 
ni a l’Argilaga, potser com a causa del desinterès 
periodístic i de la decadència de la celebració. Des-
prés de la Guerra Civil es va veure afectada ja que 
a la Falange no li agradava. Barcelona es convertí 
en l’única província d’Espanya on a partir del 1945 i 
durant tot el Franquisme es feia amb ajuda instituci-
onal. S’hi va crear el Patronat Provincial de la Festa 
de l’Arbre. Del 1940 al 1959 quasi va desaparèixer 
d’Espanya a excepció de Barcelona. Arrel d’un de-
cret de 1972, va ser substituïda pel Dia Forestal 
Mundial encara que no va tenir el mateix èxit.

El que ens sembla més interessant és analitzar 
aquesta festa conjuntament a la situació política 
que travessava el país. A les notícies que hem es-
tudiat es documenten dues etapes: la primera entre 

el 1914 i el 1918, i l’altra entre el 1924 i el 1925. 
La primera etapa coincideix amb un període que 
podem anomenar de relativa democràcia amb la 
creació de la Mancomunitat de Catalunya, mentre 
que la segona etapa coincideix amb la Dictadura 
de Primo de Rivera. Evidentment, entre una fase i 
l’altra, havia de variar de forma important el missat-
ge que s’intentava transmetre. Aquesta cerimònia 
aplegava un gran nombre de participants i tenia 
diferents punts en comú: recepció dels assistents, 
parlaments de les autoritats, cants i música, plan-
tada d’arbres i berenar.

La primera referència que apareix al Diari de Tar-
ragona sobre la Secuita és del 1917 amb el títol 
Festa de l’arbre a la Secuita (doc.1). La festa es va 
celebrar el diumenge 18 de març de 1917 a la tarda 
(doc.2 i doc.3). La primera notícia que en parla a 
l’Argilaga la trobem al Diari de Tarragona del 1915. 
En ella es denuncia que després de plantar diver-
sos arbres a la plaça, al cap d’uns dies un carre-
ter en va destrossar un (doc.6). En un altre notícia 
veiem que el mestre de l’Argilaga, en Miquel Rie-
ra, es va prendre molt seriosament aquesta diada 
(doc.6). Durant la Festa de l’Arbre de Tarragona del 
29 d’octubre de 1916 se li va imposar la medalla 
de l’Associació dels Amics de la Festa. Eren actes 
molt populars i hi acudien veïns i veïnes d’altres lo-
calitats. Així va passar el 12 de desembre de 1918 
a Nulles on tenim documentada la presència de 
famílies de Valls, de la Secuita, de l’Argilaga, dels 
Pallaresos i d’altres pobles.

Es conserva una fotografia que podria correspon-
dre a la celebració de La Secuita del 1917 (fig.1). 
Podria haver estat feta pel fotògraf Pallejà tal i com 
indica l’article del diari (doc. 1). En ella es veu una 
tarima amb les autoritats del moment i adornada 
amb matolls. Hem intentat identificar els edificis 
però no reconeixem cap casa del nucli actual de la 
Secuita. Potser és degut als canvis urbanístics que 
ha sofert la part antiga des que es va fer la foto fins 
a l’actualitat. 

Cap al 1917 era obligatori que la festa la financés 
cada ajuntament i hi col·laborava l’associació local. 
La celebració havia perdut certa laïcitat i s’evoluci-
onava cap a una exaltació de la bandera i la mo-
narquia. Els actes religiosos eren molt habituals. 
Després de trobar una data i una hora, l’ajuntament 
era qui decidia d’acord amb el mestre i el cape-
llà quins himnes i poesies es cantaven. Hi ha tot 
un corpus d’obres, himnes i poesies per celebrar 
aquest dia. L’única anotació en català del Diari de 
Tarragona durant aquests anys diu així “Veïns de 
Secuita, tingueu present: Que els arbres normalit-
zen el sistema pluvial, distribuint les aigües per les 
fonts, torrents i rius, deixant al seu pas la fertilitat i 
la riquesa. Qui planta un arbre, fa una obra bona: 

qui en planta molts, reconstrueix un tros de Pà-
tria. Qui en el curs de la seva existència planta un 
sol arbre ja no ha passat inútilment sobre la terra. 
¡Respecteu els nius i als aucells! (doc.3).

Ja no tornem a trobar una altra referència a la Se-
cuita fins al Diari de Tarragona del 27 de març de 
1924 (doc.4). En el diari La Cruz tenim una res-
senya bastant completa de la celebració durant la 
Dictadura de Primo de Rivera (doc.5). També tenim 
referències a la celebració de la festa a l’Argilaga al 
Diari de Tarragona del 31 de març de 1925 (doc.8) i 
del 1 d’abril de 1925 (doc.9). 

El  dictador Primo de Rivera va veure l’oportunitat: 
la festa era popular, ben vista i es podia utilitzar per 
fer propaganda política del nou règim. La celebra-
ció va viure durant aquest període uns moments de 
renaixença ja que el Directori Militar havia decidit 
que fos una prioritat. Però es va convertir en una 
iniciativa que venia imposada des del Govern Civil. 
Al 1926 la situació va canviar ja que el règim va 
considerar que l’arribada a Buenos Aires de l’avió 
Plus Ultra es convertiria en la principal celebració 
a tots els pobles. Ajuntaments i Governs Civils van 
escollir celebrar el Raid Aeri, fet que va significar 
una disminució notable de la Festa de l’Arbre. 

Cap al 1925 la mecànica de la organització era 
diferent ja que l’ajuntament havia d’organitzar-la 
pensant en que fos del gust del delegat governatiu 
del partit judicial. L’ajuntament buscava els himnes 
i poesies acords al prenacionalcatolicisme de Pri-
mo de Rivera. Era una celebració religiosa amb un 
homenatge a la bandera amb discursos patriòtics i 
d’acatament de l’ordre social establert. En aquesta 
època feia acte de presència la figura dels some-
tents i pràcticament ja havia perdut tot el caràcter 
laic amb que havia nascut.

A la Secuita i a l’Argilaga trobem que la celebració 
estava plenament implantada cap al 1917 i cap al 
1925. Però des d’aleshores endavant ja no trobem 
cap altra referència en premsa, fet que ens podria 
indicar que durant la II República i el Franquisme 
aquesta festa ja s’havia deixat de celebrar. 

Aquestes festes tornen a tenir importància actu-
alment com a resposta a l’agressió que pateix el 
territori. Són un recordatori de la importància de 
protegir les superfícies amb arbres ja que aporten 
oxigen per a la vida. Actualment es celebren el 21 
de març, al començament de la primavera. Molts 
pobles catalans realitzen una cerimònia festiva que 
consisteix en anar a algun punt del terme o a l’inte-
rior del casc urbà per plantar arbres. Recordo que a 
començaments dels anys 90, quan anava a l’escola 
de La Secuita, vam celebrar aquest dia tot repoblant 
el pati del centre educatiu. Alguns d’aquells arbres 
segurament han sobreviscut fins al dia d’avui. 
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Melmelada
de Cumquat

El racó de 
la cuina

Cumquat És un arbre amb el nom científic de Fortunella 
Japonica.  La seva pell és comestible i té un alt contingut 
en vitamina C.

Rentar els cumquats, obrir-los per la meitat i treure 
els pinyols (uns 3 o 4 per fruit).

Posar-los en un bol, afegir el sucre i deixar-los unes 
hores (una opció pot ser deixar-los tota la nit).

 Introduir-ho tot en una cassola i posar-la al foc tot re-
menant perquè no s’enganxi . Quan comenci a bullir 
baixar el foc i anar remenant (uns 40 minuts). 

Un cop llesta la melmelada triturar-ho tot mentre en-
cara sigui calent (si és que es vol triturar).

A continuació omplir bé els pots, tapar-los i dei-
xar-los cap per avall. 

Una manera de comprovar si la melmelada està al seu 
punt consisteix en deixar caure una gota en un got 
d’aigua. Si arriba al fons sense desfer-se és que està 
al punt, si es desfà és que encara li falta una mica

Calaix creatiu 19El racó natural 
de la saviesa

Bruc

La majoria són arbusts d’entre 1,5m i 7m segons l’es-
pècie. Les fulles són molt primes i en forma de petites 
agulles. 
Es diferencia de la bruguerola perquè aquesta té les fu-
lles més petites i la corol·la més dividida i amb pètals di-
ferenciats. 
Els brucs secs serveixen per fer escombres, para-sols o 
tanques decoratives. 
Antigament el bruc també s’utilitzava per protegir arbres 
joves a les plantacions ja que repel·lia els conills de rose-
gar l’escorça. 
Amb l’arrel de fusta, que és molt dura, es fan pipes de fu-
mar. Les flors de bruc atrauen les abelles que produeixen 
una mel molt valorada. Si la proporció del seu pol·len és 
suficient, pot arribar a ser considerada mel monofloral. 
Les seves propietats medicinals:
• Ajuda a tractar infeccions urinàries, especialment cistitis.
• Ajuda a eliminar toxines del cos.
• Ajuda a combatre diarrees.
• Calma estats d’ansietat i estrès.
• Ajuda a tractar irritacions a la pell i herpes.
Es pot prendre com a tisana: 2 cullerades de planta seca 
en 1 litre d’aigua, deixar bullir 10 minuts, colar i prendre 
una tassa després de cada àpat principal.

Escolta el teu nen interior

Elaboració

Cumquats.

Sucre (la meitat del pes dels cumquats).

Una mica de rom (opcional). 

Ingredients

Estimo la quietud dels jardins
i les mans inflades i vermelles dels manobres 

Estimo la tendresa de la pluja 
i el pas insegur dels vells damunt la neu. 
Estimo els arbres amb dibuixos de gebre 
i la quietud dels capvespres vora l’estufa.

Estimo les nits inacabables 
i la gent que s’apressa sortint del cinema. 

L’hivern no és trist: 
és una mica malenconiós,

 d’una malenconia blanca i molt íntima. 
L’hivern no és el fred i la neu: 

és un oblidar la preponderància del verd, 
un recomençar sempre esperançat. 

L’hivern és el silenci, 
és el poble en silenci, 

és el silenci de les cases i el de les cambres,
 i el de la gent que mira, rera els vidres,

com la neu unifica els horitzons 
i ho torna tot 

colpidorament pròxim i assequible

 Miquel Martí Pol

Hivern 

Tots portem dins el nen que alguna vegada vam ser, amb 
les seves necessitats i desitjos. El problema és que no 
sempre sabem canalitzar-lo i optem per no escoltar-lo, 
perdent la part més autèntica i alegre de nosaltres ma-
teixos. Només quan decidim atendre i sanar les ferides 
d’aquell nen podrem integrar-lo a la nostra personalitat.
 Hi ha moltes divergències entre els estudiosos d’aquest 
tema, però tots coincideixen que no fer cas i desatendre 
aquest aspecte del nostre ésser té conseqüències molt 
severes per a les nostres vides. El nostre nen interi-
or posseeix totes les característiques que cadascun de 
nosaltres tenia de petit: els nostres gustos, les nostres 
il·lusions, les nostres aptituds...però també les nostres 
carències i les nostres necessitats. De nens tots hem pa-
tit carències. Tots ens hem trobat amb qüestions que els 
adults que ens envoltaven no van poder satisfer o que 
van considerar que devien ser relegades per aconseguir 
una millor educació.
La qüestió és que aquestes necessitats encara bateguen 
dins nostre i busquen ser satisfetes. Per això, si no ens 
detenim a escoltar què ens diu i què necessita el nostre 
nen interior, ens trobarem una i una altra vegada en la 
mateixa situació, sense saber què és el que busquem en 
elles. Tot això amb un agreujant: com aquestes neces-
sitats són, per força, “infantils”, sovint són inacceptables 
per la nostra part adulta. Però la realitat és que sentim i 
volem aquelles coses i per això intentem satisfer-les per 
camins indirectes, rebuscats i, amb freqüència tortuosos. 
En el nen interior resideix tota la nostra autenticitat i es-
pontaneïtat, les nostres il·lusions i els nostres desitjos 
més profunds jeuen resguardats de tots els mandats que 
hem interioritzat i de totes les renúncies que hem fet per 
“adaptar-nos” o per “encaixar”. Per això, quan descon-
nectem del nen, sovint ens quedem sense motivació, 
inhibits, sense saber com continuar. Si hem enterrat el 
nostre nen en un lloc massa profund la vida començarà 
a semblar-nos anodina, perquè és el nen qui posseeix 
la capacitat de sorprendre’s. És ell qui pot meravellar-se 
davant les coses més senzilles i trobar el valor que la vida 
té per ella mateixa sense ni tan sols preguntar-se per què. 
Si de nens vam ser criticats, ens critiquem també; si vam 
ser maltractats, ens maltractem; si vam ser abandonats, 
ens abandonem; si vam ser relegats, ens releguem….. 
Tractem el nostre nen de la mateixa manera que altres 
el van tractar. 
Si volem portar vides íntegres en què existeixi la possi-
bilitat d’un desenvolupament vertader, hem d’arribar fins 
el nostre nen Interior i escoltar què és allò que té per dir-
nos i comprometre’ns en la tasca de sanar ferides. I com 
s’aconsegueix això? El cert és que no hi ha receptes uni-
versals, sinó que cadascú haurà de buscar la seva pròpia 
manera. N’hi ha que han començat a escoltar el seu nen 
interior observant altres nens, contemplant els seus jocs i 
rialles, d’altres s’han trobat amb ell tornant a jugar als jocs 
d’aleshores, mirant fotografies... Diuen que el psicòleg 
Carl Gustav Jung es va passar una setmana construint un 
enorme castell de fang a la recerca de la creativitat que 
necessitava per acabar un dels seus llibres. Alguns han 
pogut trobar les necessitats de la seva infantesa pregun-
tant-se simplement: “ si el meu nen interior parlés, què em 
diria que li cal? Què li agradaria?” Sigui quina sigui la ma-
nera que utilitzem, hem de prestar molta atenció a les se-
ves ferides i assegurar-li que l’escoltarem sense jutjar-lo, 
intentant comprendre què és el que realment necessita. 
Un cop haguem identificat aquestes necessitats, haurem 
de fer-li saber una cosa molt important: només hi pot ha-
ver un adult que pot donar-li al nen que vam ser allò que 
li va mancar. Aquesta persona som nosaltres. Ningú més 
que nosaltres podrà fer-ho. Ningú podrà estimar-nos in-
condicionalment, ningú podrà acceptar-nos absolutament 
tal com som. Ningú podrà tenir en compte tots els nostres 
desitjos, ningú no podrà relegar-nos mai més.
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En Argilaga, poblado perteneciente a Secuita, 
unos amantes del árbol plantaron unos cuantos en 
la plaza, mejora que fué celebrada y mejoraba y 
adornaba aquel sitio.

No hace muchos días un carretero se cuidó de des-
trozar uno de aquellos árboles, sin más causa ni 
motivo que su falta de precaución y de interés por 
evitar el hecho.

Censuramos cual merece el caso de que se trata y 
esperamos se castigue en cuanto las leyes lo per-
mitan, para que no se repitan, en menoscabo del 
buen nombre que ha adquirido esta capital y pro-
vincia, respeto a tan incalculable riqueza pública»

7. Desde Secuita. Diari de Tarragona, 27 de se-
tembre de 1916, pàgina 2.

«Desde Secuita.
El dia 18 tuvimos el gusto de saludar en el barrio de 
Argilaga a los ilustres tarraconenses D. Rafael y D. 
Mariano Puig y Valls y al presidente de la Junta de 
la Fiesta del Árbol, D. Manuel de Peñarrubia.

Tan agradable visita fue para enterarse personal-
mente de la plausible labor que con entusiasmo 
constante lleva a cabo el maestro de dicho pueblo 
D. Miguel Riera en pro de los pájaros y plantas, 
habiendo conseguido con su plan de enseñanza 
que se respeten los nidos y de que guarden y cui-
den con cariño los parterres que construyeron en 
la plaza del pueblo, al tiempo que acordar en un 
principio la celebración de la Fiesta del Árbol para 
el mes próximo.

Según manifestación de los señores visitantes, les 
complació en gran manera el estímulo de dicho 
maestro hacia sus discípulos. En el domicilio de la 
señora viuda de Domingo, fueron obsequiados con 
fiambres y champagne.

Antes de emprender el regreso, visitaron la gran-
diosa bodega del propietario don Juan Dalmau, en 
donde funcionaba la máquina “Mercedes”, cons-
truida en los talleres de D. Ceferino Ballesteros, de 
Barcelona, con la cual con rapidez y perfección se 
estruja, derrapa y prensa las uvas, obteniéndose 
en ocho horas de trabajo 150 hectolitros de mosto»

8. Notícies generals. Diari de Tarragona, 1 
d’abril de 1925, pàgina 3.

«Noticias generales.

El domingo se verificó en Argilaga, agregado a Se-
cuita, la fiesta del árbol. En la plaza levantóse una 
tribuna adornada con guirnaldas, ramaje y flores, 
con asistencias de las autoridades locales, curas 
párrocos y maestros de los arrabales de Las Gu-
nyoles, Los Masos y Vistabella.

Pronunciaron discursos el teniente de alcalde don 
Delfin Campin, los párrocos y los maestros, siendo 
obsequiados los niños y niñas de las escuelas con 
una merienda. La fiesta resultó muy brillante»

8. La Festa de l’Arbre a l’Argilaga. 31 de març de 
1925, pàgina 6.

«El Ayuntamiento de Secuita, del cual forman 
como agregados los pueblos de Argilaga, Guñolas 

y Vistabella, tomó el acuerdo de celebrar la fiesta 
del Árbol un año en cada pueblo.

En el presente ha correspondido al de Argilaga, 
cuya fiesta se celebró el pasado domingo, con 
asistencia del Ayuntamiento y de los curas pár-
rocos, niñas y niños, con sus maestros de los cua-
tro pueblos y el vecindario en masa.

En la plaza de Argilaga habíase levantado una am-
plia tribuna, adornada con guirnaldas de follaje y 
flores y banderas nacionales, la cual sirvió de es-
trado a autoridades, curas, párrocos e invitados.

El acto empezó con la lectura del acta de sesión 
del Ayuntamiento en que se acordó celebrar la fi-
esta: seguidamente el teniente de alcalde D. Delfín 
Company leyó un hermoso trabajo literario acerca 
la fiesta que se celebraba, siendo muy aplaudido 
y celebrado por los presentes. El señor cura pár-
roco de Argilaga, don Marcos Salvadó, pronunció 
un pintoresco discurso sobre el árbol, como salva-
guardía y bienestar de la Humanidad; el maestro 
nacional del mismo pueblo arengó a los pequeños 
y difundió el amor y cuidados a las plantas, árboles 
y pájaros, como auxiliares de la vida y de la agri-
cultura.

Un niño y una niña de cada escuela recitaron po-
esías apropiadas a la fiesta del árbol, siendo vito-
reados por sus compañeros y el vecindario, anali-
zando el acto con breves palabras del alcalde don 
Jaime Fortuny, agradeciendo a todos la asistencia 
y cooperación.

A todos los niños y niñas se les entregó un paquete 
que contenía sabrosa merienda, con lo que em-
pezó el desfile para cada pueblo»

Text i fotografies: Marc Dalmau Vinyals

alrededor de los sentimientos nobles que represen-
tan la plantación de árboles. Termina diciendo que 
un pueblo que así procede, demuestra sus deseos 
regenerarse y contribuir con su esfuerzo al bienes-
tar común de la Patria.

También hizo uso de la palabra el Rdo. D. Juan Llo-
bet, párroco de la Secuita. Empieza saludando a 
las autoriadades y elogiando la deferencia que han 
tenido al venir allí para presenciar y enaltecer el 
acto. Expone los beneficios del árbol des del punto 
de vista industrial y como amigo del hombre a qui-
en ofrece frutos, sombra, atrayendo la lluvia indis-
pensable para la vida de los animales y las plantas.

A continuación habla el señor general gobernador. 
Manifesta la satisfacción inmensa que siente al 
presenciar un acto tan hermoso y patriótico como 
el presente, que revela vuestras ansias de suma-
ros a la corriente de los pùeblos cultos y civilizados. 
Ello revela vuestros sentimientos nobles y genero-
soso, que constituyen siempre el patrimonio de los 
pueblos grandes.

Excita a los niños a que respeten el árbol como 
se respeta al amigo querido; saluda al pueblo de 
Secuita en nombre de sus compañeros y otras au-
toridades allí presentes y termina dando un viva a 
España y a Secuita que son contestados por el pú-
blico con grandes aplausos.

Los niños y niñas José Fortuny, María Rovira, José 
Plana, Angelina Dols y Juan Mallafré recitaron al-
gunas poesías con singular gracejo y desenvoltura, 
siendo muy aplaudidos.

A continuación procedióse a la plantación de los 
árboles mientras los niños entonaban el “Himno al 
Árbol”, que fué escuchado por el público con res-
petuoso silencio.

Terminado el acto, trasladáronse a las Casas Con-
sistoriales donde los invitados fueron obsequiados 
con un espléndido lunch, delicadamente servido 
por las señoritas María Fortuny, María Teresa Dal-
mau, Cecilia Mañé y Pepita Dalmau.

Al descorcharse el champagne el señor General 
Gobernador brindó por la prosperidad de España 
y del pueblo de Secuita, contestándole el com-
pañero en la Prensa D. Modesto Dalmau, hijo de 
la localidad, quien puso de relieve la gratitud del 
pueblo para con el digno Gobernador civil y demás 
autoriades. Diéronse vivas a España, al General, 
Capitán Chacón y pueblo de la Secuita. Poco des-
pués regresábamos a ésta quedando altamente 
complacidos del acto y de las atenciones de que 
fuímos objeto durante la breve estancia en el ve-
cino pueblo»

6. Notícia sobre la Festa de l’Arbre de l’Argila-
ga. Diari de Tarragona, 7 de setembre de 1915, 
pàgina 2.

«Llamamos la atención de la primera autoridad 
civil de la provincia y de las de Secuita, sobre el 
siguiente hecho, que es más de lamentar y es más 
censurable, aquí y en estos pueblos, donde con 
tanta perseverancia se viene propagando el respe-
to y el amor al árbol.

Fig. 2
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Auriga Fvscvs

Octubre 2015 · Desembre 2015 varis QuatrevarisOctubre 2015 · Desembre 2015

El 2 d’octubre, a l’Aula Magna del Campus Catalu-
nya de la URV, el Consell Esportiu del Tarragonès 
entregà els Premis  Auriga Fvscvs 2015. L’objectiu 
dels premis és reconèixer el treball i l’esforç que 
diàriament porten a terme esportistes, entrenadors, 
professors, dirigents esportius i, en definitiva, tots 
aquells que tenen una implicació directa amb l’es-
port escolar a la nostra comarca.

L’Esportista secuitenca Zoe Solanas va rebre una 
menció especial, juntament amb Magdalena Tájes i 
Santi López, en l’especialitat de tir amb arc, havent 
aconseguit les qualificacions de Medalla d’Argent a 
Catalunya i vuitena d’Espanya en categoria Cadet, 
Medalla d’Or a Catalunya i sisena d’Espanya en 
categoria Junior i Campió d’Espanya i Campió del 
Món en categoria Junior, respectivament.

La distinció ser lliurada per l’alcalde de la Secuita  
el Sr. Eudald Roca.

Prendre consciència del nostre cos i activar-ne les 
diferents parts a més de saber dissociar els movi-
ments és de màxima importància per mantenir un 
bon control corporal, ajudant així a prevenir mals 
d’esquena.

Amb la pràctica de Pilates podem enfortir les parets 
abdominals i augmentar la flexibilitat, fet que ens 
ajudarà a dormir millor i a més és terapèutic. Ho 
poden practicar persones dels dos sexes, d’edats 
diverses i amb condicions físiques vàries.

Aporta coneixement personal així com consciència 
i connexió sobre el propi cos experimentant amb 
els límits i les millores.

Serveix també com a entrenament complementari 
pels atletes d’alt rendiment i, per últim, aporta con-
fiança i seguretat.

Com deia Joseph Pilates (el seu creador), en 10 
sessions sentiràs la diferència, en 20 sessions veu-
ràs la diferència i en 30 sessions tindràs un cos 
nou.

Qui s’hi anima? Els dimarts i dijous de 19h a 20h al 
Casal de la Secuita.

Karina Figueras
Professora de Pilates

Els beneficis de la 
pràctica de Pilates

L’Ajuntament de la Secuita gestiona una borsa de 
treball, des de l’any 2011, per aquells veïns i veïnes 
en situació d’atur a la recerca de feina.

Si us trobeu en aquesta situació feu arribar el vostre 
currículum, el més complert i detallat possible, a les 
oficines de l’Ajuntament. Si el vostre currículum ja 
està inscrit a la borsa de treball us demanem, si és 
el cas, que actualitzeu les dades: darreres titulaci-
ons obtingudes, experiències laborals, etc, i sobre-
tot les adreces de contacte; correu electrònic i te-
lèfon han d’estar actualitzats, en algunes ocasions 
no hem pogut contactar amb l’usuari per no tenir les 
dades bàsiques actualitzades, amb la conseqüent 
perduda d’oportunitats pels demandants de feina.

Si teniu dificultats o dubtes de com redactar el vos-
tre currículum també us ajudarem i assessorarem, 
veniu els dilluns al matí a les oficines de l’Ajunta-

*SOA (Sense Ocupació Anterior).
Dades del Servicio Público de Empleo Estatal. Cuaderno Mensual del Mercado de Trabajo – Diciembre de 2015.

Borsa de Treball de l’Ajuntament de la Secuita – Balanç 2015

L’1 de novembre l’Associació de Veïns de les Gu-
nyoles celebrà la tradicional festa de la Castanyada 
amb un sopar al local del Casal de les Gunyoles.

Diversos veïns i veïnes compartiren taula en un so-
par on no podien faltar les tradicionals castanyes i 
panellets requerits per a l’ocasió. Pels més petits 
va ser una Casta-halloween on es fusionaven amb-
dues tradicions la mateixa nit. A les Gunyoles no 
van perdre l’ocasió per reunir-se i passar-ho d’allò 
més bé.

Castanyada
a les Gunyoles

Any Desocupats Homes Dones Sector Des/Sector
2011 146
2014 102
2015 86 34 86 Agricultura 8

Industria 6
Construcció 9

Serveis 60
*SOA 3

El 15 de novembre, l’església del Sagrat Cor de 
Vistabella organitzà un concert músic – visual amb 
la finalitat de recaptar fons per a la restauració de 
l’església, edifici de gran importància modernista i 
obra de l’arquitecte Josep Mª Jujol. A més té la ca-
talogació de Bé Cultural d’Interès Nacional.

Amb el títol d’“En tom i la Volta al món en trom-
peta”, els mestres Joan Enric Bonastre (narrador, 
trompeta i percussió) i Carles Herruz (trompeta i 
attrezzo) ens van conduir per tot el món, amb les 
il·lustracions de fons de Pau Morales .

“En Tom i la volta al món
en trompeta” a Vistabella

L’espectacle combinà la narració oral del conte 
amb la interpretació de la música de la història en 
directe, a duo de trompetes i percussió. És la his-
tòria d’un vailet anomenat Tom qui, amb l’ajuda de 
l’avi Sam, organitza un curiós viatge musical pel 
món. La trompeta és el mitjà de transport i la músi-
ca és qui els guia el camí. 

Durant 45 minuts els espectadors van descobrint 
les nombroses possibilitats que té la trompeta i els 
diferents estils en què es fa servir; des de la músi-
ca clàssica a la sardana, passant pel pasdoble, la 
samba, el jazz i les bandes sonores de pel·lícules.

Aquest any hem tingut noves activitats: el “ Mercat 
del Trasto” de l’Argilaga i el “Mercat Boig” de Vista-
bella realitzats el 22 i 29 de novembre respectiva-
ment.

Tots dos amb molt d’èxit, tant de parades com de 
públic. Nombrosos encuriosits, molts arribats de 
fora, van poder passejar entre les parades on hi van 
troba; roba, gàbies, revistes i llibres, joguines, fustes 
velles, rajoles antigues i un llarg etc..

El bon temps també ens va acompanyar en la recer-
ca d’aquells artefactes que despertaven el record 
d’altres èpoques i que esperaven algú que mostrés 
interès per ells. Música ambient i com no, un esmor-
zar per llepar-nos els dits, bé a la plaça o als casals.

L’èxit de visitants fa que esperem poder gaudir de 
nous mercats en pròximes edicions.

Mercat del Trasto
i Mercat Boig

ment,  la Tècnica mancomunada de Joventut del 
Consell Comarcal us assessorarà.

Durant l’any 2015 hem fet arribar 78 ofertes de 
treball, adreçades segons nivell d’estudis o experi-

ència exigida pel demandant. Al mateix període la 
Borsa de Treball Municipal ha intermediat en 17 
contractacions efectives.
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Concepte Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà
Pressupost elegible 10.149,02 €. (Inversions)       4.522,62 €.  (Manteniment)
Import concedit 4.724,00 €. (Inversions)       2.814,00 €.  (Manteniment)

Concepte Protecció Salut Pública -  Seguretat piscines
Pressupost elegible 17.193,31 €.
Import concedit 7.702,40 €.

Concepte Inversions equipaments municipals. Obres casal de Vistabella
Pressupost elegible 7.235,80 €.
Import concedit 5.975,40 €.

Concepte Manteniment equipaments municipals.
Pressupost elegible 7.800,00 €.
Import concedit 3.271,00 €.

Concepte Consultoris mèdics locals
Pressupost elegible 6.669,76 €.
Import concedit 5.595,00 €.

Concepte Centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal
Pressupost elegible 13.492,50 €.
Import concedit 13.492,50 €.

Concepte Protecció Salut Pública -  Control plagues+peridomèstics
Pressupost elegible 1.383,48 €. + 1.210,00 €.
Import concedit 953,40 €. + 833,85 €.

SUBVENCIONS ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ 
DE TARRAGONA EXERCICI 2015

Castanyada a les Gunyoles

“En Tom i la volta al món en trompeta” a Vistabella
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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

Puntes coixí 
Pilates

27

7

20

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



La Secuita,
municipi solidari!
L’Ajuntament de la Secuita, des de l’any 2003, 
destina el 0,7% del seu pressupost ordinari a 
projectes de cooperació amb el tercer món. 

Malgrat la crisi i les restriccions 
econòmiques a casa nostra, no renunciem 
a aquest exercici de solidaritat realitzat any 
rere any i de què ens sentim tant orgullosos. 

Al punt 7 de les “Bases per a la concessió 
d’ajuts a projectes de cooperació al 
desenvolupament” aprovades per 
l’Ajuntament de la Secuita, s’estableix:

L’avaluació dels projectes es farà tenint en 
compte, de manera conjunta, els següents 
criteris:

• Projectes dirigits a la cooperació amb 
països subdesenvolupats.

• Projectes que tinguin com a finalitat 
l’atenció primària, l’educació i la formació 
de recursos humans.

• Projectes de desenvolupament rural i de 
desenvolupament del sector productiu.

• Es prioritzaran aquells projectes que 
tinguin com a destinataris els sectors més 
vulnerables de la població, en particular 
els infants, les dones, els vells, les 
famílies, les comunitats indígenes, els 
refugiats, els desplaçats i els retornats.

Considerant les bases, en la XIII Trobada 
d’Associacions del Municipi de la Secuita, 
reunida a Vistabella el 27 de novembre de 
2015, dels quatre projectes presentats dos han 
rebut la següent aportació econòmica:

• 3.000,00 € al projecte d’escolarització 
de més de 300 alumnes en comunitats 
indígenes disperses per la selva amazònica 
de Perú. Projecte presentat pel Vicariato  
Apostólico de Requena, Perú.

• 3.000,00 € al projecte de formació 
professional i inserció laboral en 
hosteleria, per infants abandonats i 
recollits en un orfenat de Katmandú, Nepal. 
Projecte presentat per l’Associació Nepal 
Akí, Nepal.

Amb el desig que aquest granet de sorra pugui 
contribuir a fer del món un lloc més just.

Veïns i veïnes del municipi, gràcies per la vostra 
solidaritat envers els que més ho necessiten!


