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Editorial
Després d’un any d’absència aquesta publicació reprèn, amb il·lusió renovada, 
una nova edició. No han canviat els objectius originals de la revista Quatre: fer 
arribar a totes les llars del municipi una informació detallada del que succeeix 
als nostres pobles, fer d’aquesta publicació una plataforma de participació de les 
diferents entitats del municipi i difondre i donar a conèixer la història i la cultura 
del nostre entorn.

El municipi de la Secuita manté unes peculiaritats pròpies que el diferencien de 
la resta de municipis del Tarragonès, el fet d’estar format per quatre pobles cada 
un d’ells amb identitat pròpia n’és la més important. La idiosincràsia de l’Argila-
ga, la Secuita, les Gunyoles i Vistabella és diferent i alhora vertebren un sol muni-
cipi. El paisatge, l’activitat agrícola i el manteniment de costums i formes de vida 
més aviat rurals, prop de les grans conglomeracions urbanes que ens envolten, 
n’és un altre tret diferenciador.

És innegable que el municipi i els seus habitants evolucionen i s’adapten als 
temps actuals. Avancem i millorem en infraestructures i serveis, creixem en po-
blació i en qualitat de vida. Fins aquí podríem dir que com molts municipis que 
ens envolten. Però curiosament als nostres pobles aquesta transformació guar-
da un just equilibri que ha evitat la desnaturalització que sovint s’ha produït al 
nostre entorn. Som curosos amb l’entorn, exigents amb la qualitat dels serveis. 
Renunciem implícitament a grans creixements urbanístics i/o industrials i apos-
tem per conservar una qualitat de vida que molts ja han perdut.

Malgrat les dificultats, i som conscients que aquest darrer any n’han estat mol-
tes, no volem renunciar al que som i ens sentim orgullosos dels nostres pobles i 
de la seva gent.

Com una sola pinya ens hem enfrontat a la repressió a què hem estat sotmesos, 
hem reaccionat davant la injusta detenció i empresonament que ha patit una 
veïna, la Laura Solé, simplement per venjança política i injustament utilitzada 
per exemplarització judicial. Com una sola veu, com una sola persona, tots i totes 
hem estat al costat de la Laura, ella sempre ho ha sabut i ha agraït a la bona gent 
del seu poble, Vistabella, i de tot el municipi de la Secuita la solidaritat mostrada 
en uns moments, per ella i per la seva família, molt difícils.

Sant Cristòfol, 2
43765 La Secuita
Tel. 977611454
Fax. 977611159
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També aquests mesos ens hem vist 
engolits pels esdeveniments que 
s’han desprès de la pandèmia de la 
COVID-19, el confinament i la suspen-
sió de tota activitat laboral i lectiva ha 
provocat situacions impensables ara 
fa uns mesos. Famílies senceres del 
nostre entorn immediat s’han trobat 
sense feina, sense ingressos, atrapats 
en Expedients de Regulació Temporal 
d’Ocupació, sense cobrar les presta-
cions que mai arribaven i amb els in-
fants a casa i les escoles tancades.

Davant de tot això l’Ajuntament de la 
Secuita no s’ha paralitzat i ha sabut 
donar resposta a la greu situació amb 
l’organització de voluntariat per aten-
dre a les persones més febles que no 
podien sortir de casa, amb l’aprovació 
de partides extraordinàries per aten-
dre les necessitats bàsiques dels veïns 
afectats (destinant fins a 30.000 € per 
aliments, medicaments o al pagament 
de lloguers o rebuts de subministra-
ments bàsics), confeccionant i repar-
tint mascaretes per la població o des-
infectant carrers... Han estat mesures 
d’urgència immediatament posades 
en marxa.

Hem substituït les reunions i plens pre-
sencials per videoconferències, hem 
estat al costat dels alumnes de l’escola 
repartint material lectiu, informàtic i 
connexions a internet per tal que po-
guessin seguir les classes telemàtica-
ment, hem repartit beques d’aliments 
per garantir els àpats dels alumnes 

Però tot això no hauria estat possible 
sense l’ajut i implicació de la nostra 
ciutadania, voluntaris abnegats i col·la-
boradors, implicats amb les necessi-
tats i benestar de la gent, des d’anar 
a comprar aliments o medicaments 
perquè els més vulnerables poguessin 
guardar el confinament fins a cosir i 
planxar mascaretes, des de vetllar per 
les persones grans que estaven soles a 
cedir connexions d’internet als que no 
en podien tenir i havien de continuar 
les seves formacions. A tots vosaltres 
us volem agrair la vostra implicació, la 
vostra paciència i la vostra generositat.

Entomem aquesta nova edició de la 
revista Quatre i encarem el futur amb 
la normalitat que se’ns permeti, mal-
grat que les dificultats els nostres po-
bles seguiran avançant perquè la bona 
gent que hi habitem així ho volem.

Eudald Roca Gràcia

Alcalde   

que ho necessitaven mitjançant tar-
getes bancàries, hem facilitat tots els 
certificats que els nostres veïns neces-
sitaven per poder paralitzar i renego-
ciar el pagament de les seves hipote-
ques, hem establert una xarxa directa 
de contactes continuats amb la nostra 
gent gran, preocupats pel seu estat de 
salut, perquè sabessin que no estaven 
sols, que l’Ajuntament vetllava per ells 
i estava al seu costat, hem posat en 
marxa atenció psicològica d’urgència 
per atendre a totes les persones ne-
cessitades, ja que la situació de confi-
nament, solitud i pèrdua d’ingressos 
és capaç d’alterar l’equilibri emocional 
de qualsevol.

En definitiva, l’Ajuntament de la Secui-
ta, malgrat les dificultats provocades 
per la pandèmia, que encara no s’ha 
acabat, sempre ha estat al costat dels 
seus ciutadans, no ha interromput la 
seva activitat en cap moment, ha mos-
trat una capacitat de resiliència admi-
rable que ens esperona a continuar 
avançant en aquesta línia.
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L’Escola i la Covid

Al costat de l’escola durant 
el confinament
Uns dels efectes del confinament de-
rivat de la crisi de la Covid 19 que més 
ha preocupat a la Corporació munici-
pal ha estat la suspensió de l’activitat 
docent a l’escola. Els nostres infants 
van veure de cop interrompuda la 
seva formació, aïllats a casa sense po-
der sortir en un primer moment, han 
plantejat moltes incògnites que s’ha-
vien de solucionar amb agilitat i grans 
dosis de voluntat i inventiva.

Hem de destacar que la col·laboració i 
complicitat de l’Ajuntament, el perso-
nal docent de les escoles, dels Serveis 
Territorials del Departament d’Educa-
ció i per descomptat de les famílies 
ha estat absoluta, que ha creat bones 
complicitats i sinergies en la resolució 
dels problemes i, ha servit com expe-
riència de nous sistemes pedagògics 
que, de ben segur, formaran part de la 
normalitat en un futur immediat.

De forma immediata l’Ajuntament va 
procedir a retornar a les famílies totes 
les quotes que havien satisfet, d’esco-
la bressol, de menjador o d’activitats 
extraescolars, perquè la suspensió no 
agreuges les càrregues econòmiques 
de les famílies, moltes d’elles s’enfron-
taven a suspensions temporals de tre-
ball (ERTO).

El primer problema que s’havia de so-
lucionar va ser el de garantir les be-
ques de menjador a les famílies més 
desafavorides econòmicament, des 
de Educació es van expedir targetes 
bancàries per la compra d’aliments, 
l’Ajuntament es va encarregar de re-
partir-les immediatament a tots els 
beneficiaris, garantint que cap nen 
quedés sense alimentació.

Segon repte, s’havien de reprendre les 
classes a distància i per això era neces-
sari que tot l’alumnat de l’escola gaudis 
de connexió i equipament informàtic. 
Els mestres de l’escola parlaren amb 
totes les famílies per comprovar quins 
infants no tenien equips o connexió 
i van posar a disposició de l’alumnat 
els equips de l’escola. El Departament 
donà borses de dades de connexió als 
alumnes que ho necessitessin i l’Ajun-
tament va becar i fer la connexió de 
tots els que poguessin tenir dificultats 
per seguir les classes, també va ser 
l’encarregat de fer arribar a les famílies 
tot el material que l’escola havia posat 
a disposició, tablets, llibres i fitxes. Les 
famílies asseguraven la continuïtat de 
les classes a distància dels seus fills i 
filles, vetllant per la realització dels tre-
balls i les consultes que aquests els hi 
poguessin fer.

Per la seva part l’Escola Bressol no vo-
lia que els més petits desconnectessin 
de l’entorn escolar, editaren un bon 
grapat de comptes, cançons i activi-
tats que els hi feien arribar a través 
de les xarxes, així com atendre tots els 
neguis i casuístiques educatives que 
les famílies plantejaven.

De ben segur que tots recordarem el 
curs escolar 2019/2020 com una anèc-
dota, com un parèntesi dels cursos als 
quals estàvem habituats, si més no 
com una experiència i experimenta-
ció de nous sistemes d’ensenyament 
i aprenentatge. Ara l’important és co-
mençar amb bon peu el curs 2020/2021 
i recuperar tot el coneixement i la con-
vivència de cursos anteriors, però ja 
preparats pel que pugui esdevenir amb 
l’experiència del curs anterior.

 Repartiment de fitxes i llibres

 Repartiment de targetes menjador

 Repartiment de tablets
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Potenciem l’ús responsable de 
les TAC com a eina de treball

Agermanament amb la 
tribu Puyanawa “Guardians 
de l’Amazònia” 

Des de ja fa uns anys, a l’escola apostem per uns aprenen-
tatges competencials on una de les principals eines de tre-
ball són les eines TAC.

L’ús dels ordinadors portàtils és habitual en el dia a dia dels 
alumnes de Cicle Superior utilitzant programes com Edmo-
do, Google Drive, Processadors de text, editors d’imatge i 
de so...

El curs passat, gràcies a la col·laboració de l’AMPA vam po-
der adquirir nous ordinadors portàtils i 4 tauletes. Aquest 
curs apostem per l’adquisició de 20 tauletes més per tal de 
poder apropar als alumnes de Cicle Inicial i mitjà a l’ús res-
ponsable i educatiu dels dispositius mòbils.

El passat dimarts 26 de maig els alumnes de 4t i 6è de l’es-
cola van poder conèixer a la Vari i el Puwe, caps de la tribu 
Puyanawa (Brasil) amb la que aquest curs hem realitzat 
un agermanament i intercanvi de correus i experiències. 
Va ser una experiència única en un entorn immillorable. 
Donem les gràcies a l’associació “Guardians de l’Amazònia” 
i les altres escoles guardianes per poder fer-ho possible. 
Esperem que aquestes experiències ens ajudin a prendre 
consciència de la necessitat imperiosa de lluitar contra el 
canvi climàtic i d’aconseguir un model de vida més soste-
nible i respectuós amb el medi ambient.
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Manifest pel 
canvi climàtic

La Secuita, 27 de setembre de 2019

Fa molts anys que les comunitats científiques cons-
taten el desgavell climàtic causat per les activitats 
humanes i, de forma rellevant, per l’actual model 
energètic basat en els combustibles fòssils, i avisen 
de les seves gravíssimes conseqüències.

Urgeix un canvi però la desídia dels governs i les ac-
tituds passives de molta gent no hi donen resposta. 
Tanmateix, una nova iniciativa a escala mundial alça 
la veu; es tracta del moviment impulsat el 2018 per 
Greta Thumberg, jove sueca de setze anys, i les se-
ves intervencions en els parlaments de Suècia, Unió 
Europea i el Fòrum Econòmic Mundial de Davos.

Aquesta iniciativa ha originat un moviment mun-
dial de protesta estudiantil, Fridays For Future, que 
pel dia d’avui ha llençat una convocatòria de “vaga 
mundial” amb l’objectiu de forçar les decisions ne-
cessàries per aturar i revertir el greu desajust que 
estem induint sobre el clima de la Terra.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és frenar el des-
gavell climàtic propiciat per les accions humanes de 
tots, l’híper consumisme i l’actual model energètic 
de combustibles fòssils i urani. Aquesta amenaça no 
fa distinció entre empresaris, financers, treballadors 
o jubilats, ni entre estudiants i mestres, funcionaris 
i responsables polítics; ens afecta a tots nosaltres i, 
especialment, als fills, néts i generacions futures.

Cal fer-nos conscients que el problema afecta TO-
THOM i la solució és tasca de TOTHOM.

Gràcies a tots per participar!
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La Pe i en Cordi fan ballar a l’escola

Els primers treballs del nou 
curs: la mascota de la classe 
de 5è!

El curs 2018-19 a l’escola es va posar en marxa una nova 
iniciativa. Els alumnes de 4t de primària van en el Projecte 
“La Pe i en Cordi fan ballar a l’escola”, un projecte trans-
versal, dinàmic i enriquidor en el qual el llenguatge de la 
dansa, l’expressió del moviment, la comunicació no verbal, 
la música i els valors de compartir, investigar, relacionar-se, 
discrepar, discutir, prendre decisions i respectar prenen va-
lor dins l’aula. Aquest projecte està impulsat per la Regido-
ria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de 
Reus i per l’Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus.

El Projecte es va dur a terme al llarg del primer trimestre a 
l’hora d’Educació Física (dansa), en coordinació amb la mes-
tra de música i la tutora del grup (lectura del conte La Pe i 
en Cordi ballen al Centre). La Cloenda, la representació al 
Teatre Bartrina de Reus del taller de dansa fruit de les ses-
sions de treball dirigides per la professora de dansa Juny 
Cases. A conseqüència del bon resultat obtingut, aquest 

curs 2019-20 repetim i hem volgut anar una mica més enllà 
fent que aquesta iniciativa passi a formar part del nostre 
Projecte Educatiu.

Ha arribat un nou curs i amb ell, hem començat a fer els 
primers treballs. Els alumnes de 5è ens hem inventat unes 
mascotes per l’aula i després hem votat quina era la millor 
per representar-nos a tots i totes. L’escollida l’hem penjat a 
la porta de la classe.  

Ho vam fer la segona setmana del 1r trimestre. Primer la 
vam dibuixar i després la vam pintar amb ceres i colors. 
També  vam exposar la  resta de mascotes fora de la classe, 
al passadís. Són ben variades! Mireu-les!
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Ambients infantils

Treball per racons a 
cicle inicial

Aquest curs iniciem l’aprenentatge per ambients amb 
l’alumnat d’Educació Infantil. Fem dues sessions a la set-
mana després del pati on els infants poden: actuar, obser-
var, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, 
relacionar-se, emocionar-se… i interactuar amb els altres 
de manera lliure.  Alguns dels objectius principals són que 
l’alumne sigui protagonista del seu l’aprenentatge, que 
l’error sigui una oportunitat de millora i poder atendre mi-
llor a la diversitat. Els ambients que hem triat són: disfres-
ses i maquillatge,  fer i desfer, joc creatiu i sensorial i la casa.

Els nens i nenes del Cicle Inicial dedi-
quen algunes de les sessions d’apre-
nentatge al treball per racons. A través 
de diferents racons de joc i treball, els 
alumnes aprenen tot jugant diferents 
continguts geomètrics, alçades, motri-
citat fina, etc.
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L’Aitor i els seus
gegants

Parc de nadal

AMPA Guillem 
de Claramunt

Aitor Soto de trenta-quatre anys, és 
alumne del taller de treballs manuals 
de l’ONCE de Reus.

L’Aitor va nàixer amb microcefàlia i 
després de diferents intervencions 
quirúrgiques i les seves ganes de viu-
re ha aconseguit arribar fins on és ara. 
Amb set anys va perdre la visió i des 
de llavors és afiliat de l’ONCE. D’un ull 
la seva visió és nul·la de l’altre només 
té un 0,12% de capacitat visual. Amb 
tot això i la dificultat psicomotriu que 
té, ha aconseguit construir els seus ge-
gants de 1,90 m d’alçada: el rei Josep i 
la Reina Teresa.

Aquests gegants són per a ser portats 
per infants i joves d’entre 7 a 15 anys.

Durant un any i mig l’Aitor ha estat 
confeccionant el tors i el cap dels dos 
gegants durant les sessions de treballs 
manuals de l’ONCE.

El seu pare el va ajudar a fer l’estruc-
tura interior i la seva mare els vestits i 
complements.

Els caps estan fets de paper maixé 
sobre una base de porexpan, l’estruc-
tura amb tubs de PVC, i els vestits de 
roba ben acolorida. Aquest dissabte 
els nens de l’escola els van poder fer 
ballar per primer cop i va ser un gran 
èxit.

L’Aitor ha estat molt content i agraït de 
veure per primer cop el seu somni rea-
litzat, veure ballar els seus gegants.

Una food truck ens va acompanyar per 
qui volgués fer un mos a l’hora de di-
nar.

A la tarda va haver-hi una sessió de ci-
nema amb servei de crispetes inclòs i 
després els sortejos.

Moltes famílies van participar assistint 
i també amb la compra de butlletes 
pels sortejos que es van celebrar al fi-
nal de la tarda.

Gràcies a tots els col·laboradors: Pas-
tisseria Montserrat Sant Pere i San 
Pau, Forn de la Secuita, Casal de la Se-
cuita, Restaurant el Maset de Renau, 
Restaurant Petits Pallars, Restaurant 
el Cantó, Farmàcia la Secuita, Perru-
queria Bea, Estètica El Racó de Sonia 
SPG de Perafort, Vermut Medusa la 
Secuita, Restaurant els Càntirs d’Argi-
laga, Pollastres a l’Ast Ca Viñals, Casal 
de l’Argilaga i Botiga Co-Aliment.

Esperem que l’any vinent puguem 
celebrar la segona edició amb la 
participació de tothom i amb el mateix 
entusiasme que aquest any.

El passat dissabte 14 de desembre es 
va celebrar el primer Parc de Nadal 
organitzat per l’AMPA de l’escola Gui-
llem de Claramunt, amb el patrocini 
de l’Ajuntament de la Secuita i una pila 
de comerços dels municipis veïns que 
van aportar els seus productes. Els be-
neficis recaptats van anar íntegrament 
destinats al “Projecte Pati” de l’escola.

Va ser un dia molt especial per als 
nens i també per a tots els organitza-
dors que ho vam fer amb moltes ga-
nes i il·lusió.

Els infants van poder gaudir amb ta-
llers de treballs manuals, curses, “tri-
cicles”, inflables, també van disfrutar 
molt fent ballar els gegants “Rei Josep” 
i la “Reina Teresa” que tan amablement 
ens va cedir l’Aitor amb molta il·lusió. 

Els Gegants de l’Aitor (AMPA)

Parc de Nadal (AMPA)
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Consolidació de la capella del cementiri 
de la Secuita

Neteja de franges de protecció forestal

La capella del cementiri de la Secuita, 
amb més de 120 anys d’història, patia 
greus problemes estructurals, la paret 
del darrere de la capella estava assen-
tada damunt del mur de tancament 
perimetral del cementiri, amb escas-
sa fonamentació. Profundes escletxes 
verticals indicaven que s’havia iniciat 
un moviment de desplaçament cap a 
l’exterior, separant-se de les parets la-
terals de l’edifici, també la coberta es-
tava molt malmesa pel pas del temps.

Això plantejà una actuació de consoli-
dació urgent consistent en relligar les 
parets de càrrega mitjançant tirants 
tensors i consolidar l’estructura origi-
nal de l’edifici, en segon terme es va 
procedir a substituir la coberta origi-

nal i canviar les antigues i malmeses 
bigues de fusta per noves bigues de 
formigó i reposar la teulada per evi-
tar filtracions que poguessin afectar a 
l’edifici.

Les obres van estar encomanades al 
mestre d’obres Magí Saperas amb un 
cost de 12.618 ‘82€ i l’actuació va gau-
dir d’una subvenció extraordinària de 
la Diputació de Tarragona per import 
de 4.650 ‘88€, la diferència, 7.967 ‘34€, 
va ser assumida per l’Ajuntament.

Per primera vegada s’ha procedit a la 
neteja de franges de protecció forestal 
entorn dels nuclis urbans del municipi.

La mesura pretén evitar el risc d’incen-
dis que podrien afectar a habitatges 
en sol urbà, pròxims a masses arbra-
des, establint una distància de protec-
ció de 25 metres dels habitatges.

Els treballs han estat centrats bàsica-
ment al voltant del barri de les Creus 
de la Secuita i a les parcel·les d’entrada 
a Vistabella. Tècnics del departament 
han supervisat les feines, assenyalant 
quins eren els arbres que s’havien de 
talar, l’alçada de les podes de bran-
ques dels arbres que no es talaven, el 
tractament del sotabosc i del bio-tri-
turat de la fusta talada, que posterior-
ment s’ha escampat sobre els terrenys 
tractats per enriquir els terres i evitar 
arrossegaments d’àrids per pluges.

Els treballs han tingut un cos de 6.331 ‘95€ 
dels que la Diputació de Tarragona ha sub-
vencionat 5.283 ‘28€.
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Es retiren els 
xiprers del camí 
de les Guixeres

Promovem 
l’autoconsum 
energètic!

Al mes de març es va procedir a la reti-
rada definitiva dels xiprers del camí de 
les Guixeres en el seu tram pel nucli 
urbà de les Gunyoles.

Durant les fortes ventades del mes de 
febrer diversos arbres havien caigut 
empesos per la força del vent, origi-
nant diversos desperfectes en tan-
ques de veïns i en un habitatge, fet que 
provocà la seva tala i retirada urgent.

Un cop retirats es va procedir a retirar 
les soques, atalussar i anivellar el camí 
per fer-ho transitable, guanyant consi-
derablement en amplada.

Els treballs de tala van estar realitzats 
per l’empresa Volpal SL, amb un cost 
de 9.143,97€ i els d’arranjament del 
camí per l’empresa Excavacions Abajo 
Navarro SL, amb un cost de 5.108,66€, 
imports assumits íntegrament per 
l’Ajuntament.

L’Ajuntament de la Secuita està pro-
movent l’autoconsum energètic entre 
els seus veïns, poder disposar d’una 
autoproducció energètica eficient, 
neta i respectuosa amb el medi am-
bient és un dels principals objectius.

En aquest sentit l’Ajuntament ha esta-
blert una bonificació de llicències, en 
les seves ordenances fiscals, a aque-
lles persones o empreses que desitgin 
incorporar als seus habitatges o in-
dústries plaques solars per la produc-
ció d’energia. Tanmateix la primavera 
passada es va convidar a la companyia 

independent “Holaluz” perquè expo-
ses els avantatges, el cost de la inver-
sió i l’estalvi que aquesta pot suposar 
en els seus anys d’amortització, a ban-
da del que suposa gaudir d’una ener-
gia 100% verda i no haver de dependre 
de les grans companyies elèctriques.

Avui aquesta conscienciació comença 
a ser una realitat i cada cop podem 
apreciar com són més les teulades del 
municipi que van integrant plaques 
solars d’autoproducció energètica.

5 BENEFICIS DE L’AUTOCONSUM ENERGÈTIC

1. Major aprofitament dels recursos naturals.

2. Millora de la societat en el seu conjunt.

3. Fa partícip als ciutadans de la gestió energètica.

4. Millor repartiment de la riquesa i increment de l’autoconsum.

5. Un major estalvi i una major eficiència.
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Xerrada: Com escollir els jocs?

La gent gran del municipi fa una crida 
contra la violència de gènere

El 16 de desembre a les 17:00 hores, 
a l’aula d’angles de l’Escola Guillem 
de Claramunt, vam comptar amb la 
presència de la Neuropsicòloga i Psi-
còloga Clínica Eva Forcadell, que ens 
va dirigir una xerrada força interes-
sant sobre quins sons els jocs més 
adequats pels nostres fills i filles i com 
influeixen cognitivament en el seu 
desenvolupament cerebral.

El cervell dels nens aprèn jugant, fo-
menta l’estimulació cognitiva a través 
del joc.

Ens basàrem en els quatre pilars fona-
mentals: el neuro-aprenentatge, l’esti-
mulació precoç, la plasticitat cerebral, 
la teoria de la reserva cognitiva i la teo-
ria de les intel·ligències múltiples.

El 16 de juny de 2019, es va celebrar a 
Vistabella el dia de la gent gran. Acollits 
pel Casal Jujol de Vistabella la trobada 
va ser un èxit de participació de la gent 
gran dels quatre pobles del municipi.

La Montse i la Gisela prepararen un 
bon dinar consistent en amanida, pae-
lla i postres, tot preparat davant del 
Casal.

Després del dinar i un cop dintre del 
Casal Jujol de Vistabella, la regidora 
d’Igualtat de Gènere, Tesa Cisa va fer 
lectura d’un manifest de condemna de 
la violència de gènere i en especial de 
la violència masclista.

Per acabar la festa gaudirem de “Pira-
tes” un divertit espectacle de música i 
dansa al més pur estil dels “Saloons” 

Eva Forcadell: Psicòloga especialista 
en psicologia clínica, experta en neu-
ropsicologia, Neuropsicòloga.

-Creadora del projecte “Juguemos” 
Estimulació Cognitiva a través del joc. 
Projecte guanyador del premi-Beca 
d’investigació de la Fundació Doctor 
Ferran l’any 2015.

-Cofundadora de MEMORYTECA 
SMART BRAINS, (memoryteca.com) 
Projecte d’investigació educativa, as-
sessorament i formació a centres pro-
fessionals i escoles en l’aplicació de 
jocs d’estimulació cognitiva com a mè-
tode educatiu i aprenentatge.

-Creadora del Programa educatiu de 
neuro aprenentatge a través de jocs 

de les pel·lícules de l’oest americà, 
amb Can Can inclòs.

Volem donar les gràcies a l’Associació 
Cultural i Recreativa de Vistabella per 
la seva ajuda en l’organització de la 
trobada i a la Montse i la Gisela del Bar 
del Casal Jujol de Vistabella per la pre-
paració del dinar, que estava boníssim.

Aquest any 2020, la Diada de la Gent 
Gran ha estat suspesa per les reco-
manacions sanitàries i prevenció de la 
Covid-19, tenint en compte que la gent 
gran és un grup de risc hi hem de vet-
llar per la seva salut.

d’estimulació cognitiva “Memoryteca-
kids Escoles” per a cicle infantil

Una interessant iniciativa de la Direc-
ció de l’Escola Bressol Els Guillemets 
adreçada als pares i mares del muni-
cipi, més encara en aquestes dates en 
què haurem d’escollir aquells regals 
que considerem més adients.
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Mascaretes

Activitat d’estiu - Ioga a l’aire lliure

El passat mes d’abril davant la reco-
manació per part de Sanitat sobre la 
utilització de mascaretes i la manca de 
subministrament per part de les au-
toritats, l’Ajuntament va decidir realit-
zar-ne la confecció amb els materials 
adients recomanats.

Per poder portar-lo a terme es van de-
manar voluntaris, la resposta va ser 
immediata: tallar la roba, cosir, rentar, 
planxar, ensobrar i distribuir.

Es van repartir 1800 mascaretes ja 
desinfectades per poder ser utilitza-
des d’immediat a tots els veïns i veïnes 
del municipi.

El nostre més sincer agraïment a totes 
aquelles persones que desinteressa-
dament es van oferir per fer realitat 
aquest projecte.

Eva Almeida, Ana Ballesta, Àngels Ba-
nús, Rosa M. Banús, M. Rosa Barreto, 

Quan parlem de ioga parlem d’Unió 
entre cos, ment i ànima. Unió entre 
dins i fora, entre el tot i el rés, entre 
la llum i la foscor. Unió entre tots els 
que compartim la pràctica, unió entre 
el que un ensenya i un aprèn.

Unió que ens obre les portes cap a l’es-
tudi i aprenentatge del sí, de la recerca 
i claredat mental, de la pau interior i 
harmonia amb un mateix i amb els al-
tres. Cerquem doncs l’equilibri, en di-
ferents aspectes de la nostra vida.

En el ioga no hi ha graus ni nivells, la 
pràctica és sempre profitosa sense 
necessitat de comparar o competir, 
ni tan sols la competició amb un ma-

Mercè Batet, Clara Boronat, Mercè 
Boronat, M. Dolors Brunet, Laura Ca-
parroz, Pilar Casas, Montse Carreras, 
Ani Cazorla, Tere Cerdà, Lolo Centella, 
Francine Crómbez, Teresa Cruz, Nata-
lia Fernandez, Cecilia Ferré, Juan Ga-
listeo, Irene García, Lidia Giné, Cecilia 
Hurtado, M. Dolors Mañé, Immacu-
lada Mañé, Immaculada Martí, M. 
Loreto Martorell, Gemma Masgoret, 
Beatriz Medina, Maria Mestre, Inmacu-
lada Mir, Susana Miranda, Carme Miró, 
Montse Miró, Anna Moreno, Vicky Mo-
reno, Montse Palau, Marta Pallarés, 
Sole Pérez, Irene Pijuan, Edelmira Pla, 
Maite Pons, Carmen Ramírez, Natalia 
Ramírez, Sole Remezal, Vicky Rio, Pilar 
Roca, Teresita Roca, Conchi Sánchez, 
Mercè Simó, Eva Solè, Adelaida Sorri-
bes, Georgina Tomás, Montse Tomás, 
M. Isabel Tondo, Soledad Oliva, Neus 
Velasco, M. Teresa Vinyals.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

teix té sentit. A mesura que pràctiques 
te n’adones que el ioga va més enllà 
d’unes simples postures.

Poder practicar-lo i compartir-lo a l’ai-
re lliure aquest estiu ha estat un gran 
regal! Gràcies!

Característiques tècniques:

100% cotó de doble capa.

Teixit exterior waterproof 140 g.

Teixit interior 120 g.

Rentades i desinfectades.

Enllestides pel seu ús immediat.

Voluntaris ensobrant mascaretes 
a l’Ajuntament
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Centenari de les escoles 
de Vistabella i les Gunyoles

El dia 1 de setembre de 2019, es va posar fi als actes del 
centenari de la inauguració de les escoles de Vistabella i 
Les Gunyoles amb un acte de reconeixement als diferents 
docents que havien exercit com mestres fins al seu tanca-
ment, entre els anys 1917 i 1975 en el cas de Vistabella i 
entre 1917 i 1968 a les Gunyoles.

Ambdós edificis, d’idèntica construcció, foren obra de l’in-
signe arquitecte tarragoní Josep M. Pujol de Barberà (que 
va rebre la distinció de la Insígnia d’Or del Municipi de la 
Secuita l’any 2019), i es construïren durant el període que va 
regir la Mancomunitat de Catalunya. Al seu interior acollien 
les escoles i l’habitatge dels mestres per tal que aquests 
poguessin exercir en un nucli rural.

Els actes es van desenvolupar a tots dos nuclis. Van co-
mençar a les Gunyoles on es preparà una bonica exposició 
de material escolar de l’època, per concloure a Vistabella 
amb l’homenatge a les mestres que encara van poder as-
sistir-hi.

La senyora Montserrat Salort conduí l’acte amb una expli-
cació històrica dels motius que impulsaren la seva cons-
trucció, fruit d’una acurada recerca als arxius municipals i 
als del departament d’ensenyament, alumnes matriculats 
el 1917, cost econòmic de les escoles, aportació personal 
de l’arquitecte, anècdotes i records d’exalumnes documen-
taren l’acte. També vàrem comptar amb la presència de la 
Inspectora del Departament d’Ensenyament, la Sra. Rosa 
Maria Codines i el viu record de les Mestres, les “senyore-
tes” Isabel Salort Batalla i Pilar Bovè, que hi havien exercit i 
encara se’n recordaven de tots els seus exalumnes.

En acabar es va descobrir una placa commemorativa del 
centenari i es va fer entrega d’un ram de flors a les mestres 
assistents.

Va ser una vetllada molt emotiva i plena de participació de 
quasi tots els exalumnes que havien passat per les esco-
les de Vistabella i Les Gunyoles, familiars dels mestres que 
hi havia exercit i familiars de l’arquitecte Josep M. Pujol de 
Barberà.

Els edificis de les antigues escoles de Vistabella i Les Gun-
yoles avui dia han canviat la seva funció i acullen la seu dels 
Casal Jujol de Vistabella i del Casal de Gunyoles, continuant 
sent un centre vital de la vida dels pobles.

Nom Anys d’exercici a 
Vistabella

+Teresa Font Clot De 1.916 fins a 1.931

+Josepa Codina Gual De 1.935 fins a 1.957

Llucía Masdeu Rosich De 1.958 fins a 1.962

+M. del Carmen Calatayud De 1.967 fins a 1.968

Isabel Salort Batalla De 1.968 fins a 1.971

Rosa Gelabert Almacelles De 1.971 fins a 1.972

Pilar Bové De 1.972 fins a 1.975

Mestres de Vistabella 



La Secuita A J U N TA M EN T            Setembre 2020                                    Activitat                                                                                                                                                                                  Quatre 15

El Departament d’Ensenyament s’interessa per l’organització 
del servei de menjador a les escoles de la Secuita

La bona qualitat del servei de menjador de les escoles de 
la Secuita ha despertat l’interès del Departament d’Ensen-
yament de la Generalitat de Catalunya que ens va visitar 
en ple per poder comprovar els criteris a seguir i el resultat 
final de l’elaboració.

La comissió d’avaluació va estar encapçalada pel mateix 
Conseller d’Ensenyament, l’Honorable Sr. Josep Bargalló, el 
Delegat del Govern de la Generalitat al Camp de Tarrago-
na, Sr. Oscar Peris, el Director Territorial d’Ensenyament a 
Tarragona, Sr. Jean Marc Segarra i diferents membres dels 
departaments d’Ensenyament, Salut, Indústria Ramaderia 
i Pesca, Agricultura i representants d’Unió de Pagesos. Pri-
mer de tot el Conseller va signar al llibre d’honor de l’Ajun-
tament de la Secuita, seguidament va visitar les instal·la-
cions de les Escoles acompanyades per les direccions dels 
centres, va voler comprovar com a la cuina s’elaboraven els 
menús del dia i les matèries primeres utilitzades, atent a les 
explicacions dels cuiners Joan Domingo i Victor Echevarria.

Després es va fer un dinar a l’escola, acompanyat pels mem-
bres dels departaments de la Generalitat, les direccions 
dels centres i els representants de la corporació (menú: pa-
tates i mongetes verdes bullides, amanides amb oli d’oliva, 
hamburgueses de conill i iogurt).

El Conseller i acompanyants mostraren interès a conèixer 
tots els detalls de la gestió, la procedència dels productes, 
la qualitat, la forma com s’elaboraven i el resultat final ser-
vit als alumnes dels centres.

Durant el dinar, el Conseller Bargalló, va explicar que l’in-
terès del seu departament en el nostre model de gestió 
de menjador, veient els bons resultats, era per intentar im-
plantar-lo a la resta de les escoles de Catalunya.

Cal recordar que el servei de cuina de les escoles de la Se-
cuita utilitza productes de proximitat i de productors de la 
zona, la seva elaboració és al moment, ous, llegums, fruites 
i verdures ecològiques, no admet peixos com la tilàpia o el 
panga sinó que utilitza peixos de la nostra zona i cultura, 
totes les carns compten amb certificació halal i es cuinen a 
la planxa o al forn, totes les salses o acompanyaments s’ela-
boren al moment, restant prohibit l’ús de salses prefabrica-
des i industrials, sucres els mínims, oli d’oliva, productes a 
l’engròs i envasos reciclables. Tots els menús estan supervi-
sats per una doctora dietista endocrina i els pares i mares 
són coneixedors, no sols del menú del dia sinó que també, 
dels elements que el componen.
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Gran èxit de la segona 
‘Primavera Musical de Vistabella’ 

L’Ajuntament de la Secuita, amb la 
col·laboració de l’Església del Sagrat 
Cor de Vistabella, impulsà el segon ci-
cle de concerts Primavera Musical de 
Vistabella. Després de l’èxit de l’any 
anterior, es volia repetir l’experiència 
musical amb un programa més extens 
que permetés remarcar la música de 
proximitat.

Tot plegat de l’11 de maig i fins al 15 
de juny. En aquesta ocasió, s’apostà 
per un cicle format per cinc concerts 
a través dels quals es pogué gaudir de 
la música vocal de grups d’actualitat, 
música antiga, instrumental i moderna.

La pianista Laura Farré va ser l’en-
carregada d’encetar el cicle l’11 de 
maig amb la presentació del disc ‘The 
French Reverie’.

El segon plat fort va ser The Hanfris 
Quartet, el 25 de maig. Un especta-
cle format per peces pròpies de l’estil 
Barber shop, en el qual es combinaven 
versions de cançons de rock&roll, es-
tàndards de jazz o swing.

L’1 de juny fou el torn de la composito-
ra Olga Pes, qui uneix l’esperit del jazz 
europeu amb el seu pop folck amb 
missatge conscient en el treball ‘Tran-
sit’. Un concert en el qual es comptà 
amb un instrument únic, una txalapar-
ta de vidre.

En la línia del folk, el quart concert, 
la formació ‘Canya d’Or & Brass’, el 8 
de juny. Una proposta que barrejava 
gralles amb instruments de metall 
i un conjunt ampli de percussions. 
Aquest concert va anar precedit d’un 
sopar popular a la plaça de l’església 
de Vistabella.

Els encarregats de tancar el cicle van ser el quartet Quinta Essència, el 15 de juny. 
Oferien un concert basat en polifonia del Renaixement espanyol que permetria 
copsar sonoritats infinites produïdes només amb la veu.

D’altra banda, l’objectiu del certamen és el de consolidar l’església modernista 
del Sagrat Cor de Vistabella com a escenari per a la música de cambra. Fet que 
també posa en relleu la figura de l’arquitecte Josep Maria Jujol.

2a Primavera 
Musical 

| Vistabella
2019

| 
del Sagrat Cor 
de Vistabella

| 
al 15 de juny
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ÈPOCA CONTEMPORÀNIA 
Pas de tropes i maniobres militars dels regiments 28 Luchana 
i 18 Almansa per l’Argilaga en època d’Alfons XIII. 
Del 1900 al 1931.

tirador va disposar de deu cartutxos 
com a màxim. Un cop acabat l’exercici 
i establert a l’Argilaga el servei corres-
ponent, es van reunir els caps i oficials 
per exposar i resumir els treballs rea-
litzats. A l’exercici van assistir-hi els 
músics i el metge. A la una de la tar-
da va sortir el batalló d’Almansa sota 
el comandament del tinent coronal 
Manuel Senespiedra. Van pernoctar a 
l’Argilaga. L’endemà van continuar les 
operacions, creient que es trobarien 
de tornada a Tarragona a la nit.

Les maniobres militars es van donar 
al voltant de l’Argilaga i la tropa va de-
mostrar la seva perícia i tàctica militar 
durant el segon combat. Pel poble de 
l’Argilaga, aquestes maniobres eren 
com una festa. Carruatges amb gent 
de la Secuita, Pallaresos i altres pobles 
s’hi van desplaçar per veure els com-
bats. A la plaça major es va aixecar un 
altar, on el sacerdot va oficiar una mis-
sa de campanya. La tropa al davant 
dels seus caps muntats a cavall va po-
der escoltar la missa tocant a una con-
currència d’unes 1000 persones. Des-

del matí del dia 20 per la carretera del 
Pont d’Armentera fins a l’Argilaga i van 
seguir cap a Vilabella. El 10 de maig de 
1911 a la tarda van tornar de l’Argilaga 
i Pallaresos, les forces del regiment de 
Luchana, després d’haver-se dedicat a 
exercicis d’instrucció. Els músics van 
esperar a la tropa al Camp de Mart.

Els dies 21 i 22 d’octubre de 1911 sota 
la direcció del coronel del regiment 
d’infanteria d’Almansa, Joan Amoedo, 
es va efectuar un exercici de serveis 
de campanya i tir de combat. Diferents 
tropes de la guarnició de Tarragona es 
van establir en diferents posicions i 
pobles del seu voltant. La segona i ter-
cera tropa, sota el comandament del 
tinent coronel van rebre ordre d’ocu-
par l’Argilaga, mentre la resta van ocu-
par la Secuita i Puigdelfí. Als Pallaresos 
van quedar tropes de reserva. La di-
rectriu de la marxa va ser la carretera 
de Tarragona al Pont d’Armentera. El 
bàndol contrari estava sota la direc-
ció del capità ajudant major. L’enemic 
va enviar des de Valls les seves parti-
des i exploradors fins al km set. Cada 

La carretera de Tarragona al Pont d’Ar-
mentera i el poble de l’Argilaga van es-
devenir durant el primer terç del segle 
XX escenari de les maniobres militars 
dels regiments d’Almansa i de Lucha-
na acantonats a la ciutat de Tarragona. 
Un regiment era una unitat militar de 
l’exèrcit, era formada per batallons i di-
rigit per un coronel. Les notícies sobre 
aquestes maniobres les hem trobat en 
hemeroteques digitals i ens parlen del 
pas d’aquests regiments per l’Argilaga 
durant els anys 1910, 1911, 1913, 1914, 
1915, 1922, 1926, 1927, 1929, 1930 i 
1931. Les trobem durant la monarquia 
d’Alfons XIII i fins a l’any 1931, moment 
en què es proclama la Segona Repú-
blica Espanyola. L’experiència repu-
blicana devia portar a la desaparició 
d’aquests regiments i a l’aparició de 
nous. Hem documentat 21 notícies en 
època alfonsina i una notícia durant la 
República.

En alguns casos l’Argilaga era una més 
de les moltes poblacions pel terme 
de les quals passaven les tropes de 
l’exèrcit durant les maniobres militars. 
En altres casos era el centre en el que 
es realitzaven exercicis d’instrucció o 
parades de descans. El regiment d’in-
fanteria 18 d’Almansa tenia com a so-
brenom el Atrevido i el 28 de Luchana 
el Moscovita. Aquests sobrenoms es 
ficaven per recordar els serveis, les 
accions o les característiques d’aques-
tes unitats militars. Els components 
d’aquests regiments portaven el nú-
mero 18 o 28 en el coll de l’uniforme.

Entre els dies 20 i 29 de setembre de 
1910 el regiment d’Almansa va efec-
tuar maniobres militars entre els ter-
mes de Vilabella, Salomó i Puigtinyós. 
La força va sortir de Tarragona a les sis 

H

Fig.1 Grup del regiment 18 d’Almansa en una caserna, possiblement a Reus, època Alfons XIII 
(Font: Lluis Bonancia. Tarragonavintage.wordpress.com)



La Secuita A J U N TA M EN T             Setembre 2020                                   Història                                                                                                                                                                                      Quatre 1818La Secuita A J U N TA M EN T             Setembre 2020                                   Història                                                                                                                                                                                      

El sis de febrer de 1914 el primer ba-
talló d’Almansa tenia previst sortir 
de passeig militar cap a l’Argilaga per 
practicar exercicis de marxa i d’acan-
tonament. Van sortir de la caserna de 
Sant Agustí al matí i van tornar a les 
cinc de la tarda. La caserna de Sant 
Agustí estava ubicada a Tarragona on 
hi ha actualment la plaça Verdaguer 
i posteriorment es va ubicar a l’Avin-
guda Catalunya. El dia 22 de juliol va 
sortir de bon matí de la caserna la 
força franca del regiment d’Almansa 
per efectuar un exercici de marxa i 
d’orientació fins a l’Argilaga. La tropa 
va menjar a les 11 al poble i va estar 
de tornada a Tarragona a les sis i mitja.

El primer d’octubre es van donar més 
maniobres militars. Una brigada d’in-
fanteria amb un esquadró de cavalle-
ria establert al Catllar, tenia propòsit 
d’efectuar requises als Pallaresos, la 
Secuita i l’Argilaga. A les proximitats 
del Mas Morató es va establir una 
companyia amb algunes parelles de 
cavalleria per vigilar la carretera que 
de Tarragona portava a aquests po-
bles i evitar l’avanç de tropes. Un bata-
lló va sortir de Tarragona per fer front 
la força de Mas de Morató i deixar 

Oller, va saber acontentar als comen-
sals amb un bon banquet. El Sr. Amoe-
deo va obsequiar la tropa amb cafè, 
copa i un cigarro.

El 24 de gener de 1913 el governador 
va disposar que l’endemà practiques-
sin maniobres militars els regiments 
d’Almansa i Luchana sota la direcció 
del coronel de Luchana. El suposat 
enemic se situaria a l’Argilaga i al Cat-
llar, i la resta de forces “en el monte 
del Olivo”. Les forces enemigues d’in-
fanteria i cavalleria ocuparien l’Argila-
ga i el Catllar. Enviarien partides per 
requisar queviures i caps de bestiar. A 
causa d’això el governador va ordenar 
que la brigada d’infanteria efectués 
un reconeixement al sector nord-est 
i, en cas de trobar l’enemic, batre’l. 
El tres de juliol a les cinc del matí va 
sortir la força franca del regiment 
d’Almansa, per efectuar un exercici de 
marxa, amb pràctiques de municiona-
ment cap a l’Argilaga, i va tornar a les 
nou. El cinc de novembre la força fran-
ca del regiment de Luchana va sortir 
a les vuit i mitja del matí per efectuar 
un passeig militar fins a l’Argilaga. Als 
seus voltants van efectuar exercicis 
de tir.

prés de la missa va tenir lloc el segon 
exercici de combat als voltants del po-
ble. El poble va obsequiar amb regals 
als caps, oficials i altres individus de la 
tropa i no va permetre que paguessin 
el vi, els cigarros, les copes i els cafès. 
A la nit tots els balcons i les finestres 
estaven il·luminats amb aparells de 
gas acetilè. A la plaça el regiment va 
executar vàries peces musicals, van 
improvisar un ball en què van prendre 
part els oficials. Tres pagesos van ofe-
rir als caps de les forces un suculent 
menjar, figurant com a primer plat el 
saborós plat de romesco català amb 
caragols. Als soldats, després de veure 
tot el vi que van voler, els hi van om-
plir els càntirs. En tornar a Tarragona 
van ser acomiadats amb entusiasme i 
visques a l’exèrcit. A la nit del dia 22 a 
les 11:30 de la nit va tornar el batalló 
d’Almansa que havia estat fent manio-
bres a l’Argilaga i a la Secuita. Segons 
aquesta notícia la tropa va ser “victo-
rejada” pel veïnat. Hi va haver missa 
de campanya i música que va animar 
aquests llocs.

El 18 de novembre de 1911 el coronel 
Joan Amoedo va invitar a l’alcalde i al-
tres persones de l’Argilaga a un ban-
quet a l’Hotel d’Europa de Tarragona. 
Aquest estava situat a la cantonada de 
la Rambla Nova amb el carrer Unió i 
va ser un hotel de referència fins a la 
seva destrucció després de ser com-
prat per Banca Catalana als anys se-
tanta. Ho va fer en correspondència 
de les atencions i obsequis rebuts del 
veïnat de l’Argilaga als caps, oficials 
i tropa del primer batalló d’Almansa 
durant el seu últim passeig militar. En 
representació de l’Argilaga hi van anar 
l’alcalde Francisco Garcia Torres, Joan 
Dalmau, Onofre Martí i Josep Mañé 
Ferrer. Aquests van ocupar llocs prefe-
rents a la taula amb el coronel Amoe-
do, el coronel Senespiedra i els altres 
oficials. En obrir el xampany, el coronel 
Amoedo va brindar per la prosperitat 
de l’Argilaga i l’alcalde ho va fer per la 
de l’exèrcit. El propieari de l’hotel, el Sr. 

Fig.2 Camp de tir Príncep d’Astúries al Mas d’Enric. Primera crida del reemplaçament 
de l’any 1929 (Font: Família Molí-Jaime)



La Secuita A J U N TA M EN T             Setembre 2020                                   Història                                                                                                                                                                                      Quatre 19La Secuita A J U N TA M EN T             Setembre 2020                                   Història                                                                                                                                                                                      Quatre 19

principals autoritats a l’Hotel Europa 
de Tarragona. Veiem una certa simpa-
tia entre les autoritats de l’Argilaga i 
els principals comandaments del regi-
ment. La resta de notícies fan referèn-
cia a moviments i maniobres militars. 
Aquestes atreien la població local, a 
visitants de fora i es complementa-
ven amb música. A partir de la Sego-
na República Espanyola ja no trobem 
moviments dels regiments d’Almansa 
i Luchana per la zona a causa de les 
directrius del nou govern.

marxa tàctica amb tots els elements 
en direcció a l’Argilaga. Hem pogut lo-
calitzar una fotografia del camp de tir 
Príncep d’Astúries de la primera crida a 
files del reemplaçament de l’any 1929. 
El reemplaçament era la renovació del 
personal de l’exèrcit i era format nor-
malment per quintes. La incorporació 
a files no es donava fins a l’any següent 
i es feia en dues crides. En la imatge 
apareixen 58 soldats amb boina i un 
tinent amb gorra amb dues estrelles. 
Alguns soldats porten galons a les mà-
nigues que ens podrien estar indicant 
jerarquies militars situades entre els 
oficials i la tropa com sergents o ca-
porals. La majoria d’ells porten com a 
arma un fusell i també es distingeixen 
instruments musicals com un timbal.

L’última notícia que hem trobat és del 
12 de setembre de 1931 ja durant la 
Segona República Espanyola. Una bri-
gada composta del regiment d’infan-
teria de Navarra, un batalló de Albuera 
i un esquadró de Borbó, al comanda-
ment del general governador, va sortir 
cap a Valls per Constantí i Vilallonga. 
Van tornar per Nulles i l’Argilaga. El 
regiment 25 de Navarra s’anomenava 
el Triunfante, el 26 d’Albuera el Incan-
sable i el 17 de Borbó s’anomenava el 
Emigrado. Veiem un canvi en les tro-
pes que es mouen durant aquests mo-
ments pel territori, segurament degut 
a la nova organització duta a terme 
per la Segona República i el seu pre-
sident.

La carretera del Pont d’Armentera i la 
població de l’Argilaga en van conver-
tir en una via neuràlgica del pas de 
les tropes d’Almansa i de Luchana. A 
mig camí entre Tarragona i l’Argilaga hi 
havia el camp d’instrucció i de tir Prín-
cep d’Astúries que podem situar en el 
campament del Mas d’Enric. El 1911 les 
maniobres militars al poble de l’Argila-
ga van acabar amb una gran celebra-
ció a la població amb la participació 
de tota la tropa. Aquesta celebració va 
ser contestada amb una invitació a les 

lliure el camí a Pallaresos, la Secuita i 
l’Argilaga i evitar les requises. El 26 de 
maig de 1915 la força franca d’Almansa 
va organitzar una companyia amb es-
quadra i banda. Van efectuar un exer-
cici de marxa a l’Argilaga. Van practi-
car exercicis de telegrafia de senyals, 
d’orientació i de servei de seguretat a 
l’arribada al poble. Van menjar al po-
ble a les onze i mitja.

Trobem noves notícies durant l’any 
1922. El tres de gener van efectuar 
exercicis del seu programa els reclutes 
agregats per la instrucció i que esta-
ven a les ordres de l’oficial instructor. 
Va tenir lloc una marxa d’entrenament 
a l’Argilaga. El cinc de gener la força del 
regiment d’Almansa, al comandament 
del tinent coronel Àngel de Sant Pere, 
va efectuar un exercici de marxa fins a 
les proximitats del poble. El dia 17 de 
febrer de 1926 van efectuar-hi un pas-
seig militar les forces de Luchana. El 
dia 16 de febrer de 1927 amb la força 
de la quota ordinària lliure de servei 
de cada companyia de Luchana es va 
organitzar una secció que havia de 
realitzar una altra marxa fins al poble, 
practicant el servei de seguretat en 
marxa i descans. La tornada s’havia 
d’efectuar amb l’anticipació suficient 
per trobar-se a la caserna a l’hora de 
la segona menjada. El tres de maig 
d’aquest any els reclutes de Luchana 
havien d’efectuar una nova passeja-
da militar a l’Argilaga. També hi devia 
anar la secció ciclista d’Almansa.

El 14 de juny de 1929 la força franca 
de Luchana va efectuar una marxa per 
companyies al Catllar, Nulles i a l’Argi-
laga. Posteriorment es van concentrar 
al campament del Príncep d’Astúries, 
d’on van retornar a les set de la tarda. 
Aquest campament estava situat a les 
proximitats de Tarragona i correspon 
amb el conegut campament militar 
del Mas d’Enric, on actualment hi ha 
un centre penitenciari. Finalment el 
28 de setembre de 1930 el batalló del 
regiment de Luchana va efectuar una 

Fig.3 Església i plaça de l’Argilaga abans de la 
seva desaparició l’any 1936

(Font: Marc Dalmau)

Marc Dalmau Vinyals



CALAIX CREATIUC
La nova aristocràcia
A causa d’un error burocràtic- que 
alguns retrògrads malintencionats 
volen imputar, a tort a un progra-
ma informàtic-, el rei ha concedit el 
títol de marquès de Casa Farrell a 
en Peret del Ferro Vell, que es veu 
que un dels assessors del rei li ha-
vien presentat com un capità de la 
indústria metal·lúrgica, i que no és, 
en realitat, sinó un modest ferrove-
llaire, això sí, honrat i treballador, i 
que menja sempre per la gana que 
té sense haver d’anar mai a man-
lleu. Quan s’ha adonat de l’error, a la 
Casa Reial hi ha hagut una commo-
ció general i han caigut alguns caps, 
encara que hom ha reeixit a amagar 
al públic el motiu de l’estossinada – 
en bon sentit de la paraula. Però ja 
no hi havia res a fer, el decret del rei 
essent impossible d’anul·lar, i ha cal-
gut admetre en Peret del Ferro Vell 
en els rengles tan tancats de l’esta-
ment dels pròcers i els aristòcrates. 
En Peret, però, s’ha sabut adaptar 
a la seva nova condició social amb 
molta dignitat. Ha abandonat la seva 
antiga i consuetudinària americana 
de vellut- no sense recança, car era 
testimoni de nombrosíssims episo-
dis, pintorescos, picants i fructífers, 
de la seva existència- i l’ha substituï-
da per una americana de xeviot qua-
si nova, ha baratat uns clemàstecs 
procedents d’un mas abandonat, 
pobre de mi, jo que tant t’estima-
va...no, res de tot això: un error pu-
rament mecànic canviava el nostre 
discurs; volem dir... uns clemàstecs 
procedents d’un mas abandonat per 
un parell de corbates estampades i 
un barret de color gris, i ha reeixit a 
polir el seu llenguatge d’una manera 
tan senzilla com eficaç: fa precedir 
totes les seves afirmacions d’una 

d’aquestes tres fórmules, que alter-
na incansablement: l’adverbi “lògica-
ment”, que usa amb cert valor con-
juntiu, “segons el meu pare” i “el meu 
pare sempre deia”.

La dona d’en Peret, l’Esperanceta Ba-
callanera, dita així perquè és, efecti-
vament, la filla d’un bacallaner molt 
acreditat, també s’ha adaptat molt 
fàcilment a la seva nova categoria. En 
primer lloc, ha fet empal·lidir d’enveja 
a les que fins ara se la miraven amb 
aires de superioritat, especialment la 
Roser de la Merceria, la Conxita Sem-
previva, que és la muller del taxista Ra-
fel Falbell, i l’amant d’un poeta inèdit i, 
fins ara, no identificat, i, la Pepeta Ca-
samitjana que és la filla d’un mosso de 
magatzem d’una fàbrica de material 
sanitari però que s’havia casat amb un 
delegat de la Caixa, el pulcre senyor 
Santiago Santamaría, cosa que consi-
derava que l’havia encimbellada fins 
al punt més alt i l’havia induïda a fer-
se dir senyora Josefina – si no és que 
li deien senyora Santamaria. Que de 
sobte, sense saber com, l’Esperanceta 
s’hagi convertit en una marquesa eixat 
totes tres tan desesmades que no han 
estat capaces d’assajar ni la ironia pun-
yent ni el sarcasme feridor. I li cedeixen 
sempre el pas i la preferència sense la 
més mínima vacil·lació. (Diuen, fins i 
tot, que la Conxita Sempreviva manté 
encara més gelosament el secret de la 
identitat del seu poeta, per por que la 
marquesa no li prengui).

Mentrestant, en Peret del Ferro Vell, 
flamant marquès de Casa Farrell, ha 
ingressat a l’Ateneu Nobiliari, on s’ha 
trobat de seguida com a peix a l’ai-
gua. De primer intentaven fer-li el buit, 
però la seva simpatia i la seva desim-

boltura han vençut molt aviat les re-
ticències inicials. El comte de Puig, el 
vescomte de Prat i el baró de Rius, tots 
tres nobles de nou encuny, per mèrits 
industrials, encara que no hi ha hagut 
cap error com el cas del marquès de 
Casa Farrell – el comte de Puig és un 
potent industrial del ram se la seda, el 
vescomte de Prat senyoreja en el ram 
del cotó, i el baró de Rius ha renovat 
els èxits en el compromès ram de la 
llana, i, per tant, el títol nobiliari ha es-
tat la recompensa a uns mèrits molt 
positius-, se sentien una mica engan-
yats en el seu nou ambient i han acollit 
molt bé el seu nou confrare, amb el seu 
estil de raval, vivaç, directe, sorneguer, 
mordaç i desinhibit, I, per si no n’hi ha-
gués prou, apareix sovint acompanyat 
per la seva muller, l’Esperanceta, tant 
planeta i tan castissa, amb uns escots 
temptadors, i que remena com una 
condemnada, i que fa anar de bòlit al 
comte de Puig, al vescomte de Prat i el 
baró de Rius, tots tres, es veu, casats 
amb dones de molt escassa amenitat. 
Tot plegat –els acudits i les sortides 
del marquès, el coqueteig de la mar-
quesa amb els altres tres pròcers i les 
frisances i els neguits d’aquests tres- 
ha animat considerablement l’ambient 
de l’Ateneu Nobiliari, fins ara, les coses 
com siguin, més aviat ensopit, avorrit i 
soporífer.

Fins que ha arribat la gran notícia: la 
marquesa de Casa Farrell ha estat no-
menada governadora civil de la pro-
víncia. I aquest cop sí, aquest cop sí: ha 
estat a causa d’un error de l’ordinador! 
Però no s’ha volgut que fos dit i ja em 
teniu l’Esperanceta disposada a fer de 
governadora. I diu que li fa molta il·lu-
sió el càrrec!

Albert Jané - Noranta- nou contes



Beneficis de l’exercici físic
L’estil de vida físicament actiu (ca-
minar, pujar i baixar escales, nedar, 
fer les tasques de la casa, treballar 
a l’hort, etc) es relaciona amb els 
beneficis per la salut, enforteix, rea-
nima, prevé malalties i ens fa sentir 
bé.

La majoria dels efectes favorables 
sobre la salut s’aconsegueixen prac-
ticant amb regularitat.

Quan una persona fa exercici es 
veu i se sent bé amb si mateixa. Fer 
exercici de forma diària, és necessa-
ri i està comprovat que serveix per:

1. Estimular i conservar el cos sa-
ludable.

2. Enfortir ossos, articulacions i 
músculs perquè no s’anquilosin. 
L’exercici serveix d’estabilitzador 
dels ossos i la columna vertebral.

3. Mantenir el cor en bona forma 
i activar la circulació sanguínia, 
amb el que s’incrementa l’elastici-
tat dels vasos sanguinis, s’oxigena 
millor l’organisme, les substàncies 
nutritives s’aprofiten al màxim i es 
disminueix la tensió arterial, dismi-
nuint el risc d’infarts al cor.

4. Eliminar les substàncies tòxi-
ques de l’organisme a través de la 
suor.

5. Augmentar les defenses de l’or-
ganisme, ja que el sistema immu-
nològic treballa millor.

6. El cervell s’enforteix: rep una 
major irrigació sanguínia i l’aporta-

ció d’oxigen a través de la sang, millora 
el rendiment cerebral i amb això la ca-
pacitat de reacció, orientació i control.

7. A més, l’exercici físic regula la ca-
pacitat per combatre l’estrès, ja que 
en practicar-ne s’elimina l’hormona 
que el produeix i per contra segreguen 
endorfines que són l’anomenada hor-
mona de la felicitat i el benestar.

8. Ajuda a mantenir el pes ideal i a 
cremar les calories que poden provo-
car sobrepès i obesitat i amb això una 
sèrie de malalties.

9. Millora la digestió, l’absorció de 
nutrients i l’activitat intestinal que ens 
facilita fer de ventre adequadament.

10. Ajuda a abandonar hàbits com el 
tabaquisme i l’alcoholisme.

11. Ajuda en la prevenció d’infarts, 
obesitat, osteoporosi i diabetis, mi-
llora la digestió, els reflexos, l’equilibri, 
la flexibilitat corporal, l’estat d’ànim, el 
somni reparador, controla la pressió 
alta.

12. També prevé contra el dolor i les 
lesions: l’enfortiment del nostre or-
ganisme fa que estiguem més alerta, 
amb més equilibri i que tinguem millor 
temps de reacció i més eficient i ràpid 
pel qual es redueixen les caigudes i 
cops. L’enfortiment dels músculs i l’en-
grossiment dels ossos fa que les cai-
gudes siguin menys traumàtiques i es 
recuperi l’estat de salut normal abans 
que una persona sedentària.

Aquest document va ser realitzat per 
un CAP.

Gimnàstica urbana

Davant la pèrdua evident de massa 
muscular, símptomes d’osteoporosi, 
sobrepès, pèrdua d’irrigació sanguínia 
al cervell, estrès i flexibilitat corporal 
i aprofitant l’entorn urbà adient pro-
poso una sèrie d’exercicis que faran 
millorar el nostre cos i millorar l’auto-
estima en sentir la satisfacció d’haver 
realitzat una feina ben feta. Beneficis 
de l’exercici físic.



EL RACÓ DE LA NATURAN
Tardor-hivern El caqui

Són mesos aparentment de poca activitat, tot el nostre 
entorn entra en una calma activa.

Ens precedeixen mesos de molta activitat amb la finali-
tat de poder gaudir d’un repòs necessari abans d’entrar 
altra vegada a plena activitat.

Insectes, plantes, arbres i el nostre cos tenen unes ne-
cessitats específiques, digestions més lentes, pausa-
des, menjars més calòrics per equilibrar la temperatura 
exterior.

Ens podem observar, què fem? com actuem? què men-
gem?

Menjar un caqui madur és com obrir un pot de melmelada, 
aquesta fruita dolça, típica de casa nostra, amb una textura 
aquosa i pell fina amaga tresors nutritius en forma d’an-
tioxidants poderosos que ens ajudaran a preparar-nos per 
afrontar els reptes que ens vinguin i de l’hivern en concret 
es creu que es va començar a cultivar fa uns dos mil anys a 
la Xina i que, des d’allí, al segle XIII es va estendre a Europa 
gràcies als viatges de Marco Polo.

Propietats nutricionals

El caqui és majoritàriament aigua, hidrats de carboni, poca 
proteïna i gens de greix.

Molt ric amb vitamina A i carotenoides (provitamina A) 
essencials pel bon funcionament de la vista, per la formació 
de determinades substàncies que formen part de la pell, 
els ossos, les mucoses i el sistema reproductiu. Aquesta vi-
tamina està principalment recomanada per a dones emba-
rassades, infants i persones amb medicació.

És una font important de vitamina C encara que té un 
contingut moderat d’aquesta vitamina n’és una bona font, 
intervé en la formació del col·lagen, glòbuls vermells, ossos 
i dents, afavoreix l’absorció del ferro dels aliments.

Alt en potassi i baix en sodi aquest mineral és impor-
tant perquè intervé en l’equilibri de l’aigua dins i fora de 
les cèl·lules i és necessari per transmetre i generar l’impuls 
nerviós i per l’activitat muscular normal, especialment im-
portant per evitar rampes.

Ric en fibra contribueix a millorar la flora intestinal 
(efecte prebiòtic) evita la reabsorció intestinal del colesterol 
excretat pel fetge.

Efectes sobre l’organisme

Efecte antiviral poderós; hi ha evidència científica que 
l’extracte de caqui poc madur, precisament per la concen-
tració de tanins, té un efecte inhibidor molt fort davant de 
tota classe de virus comuns (grip, gastroenteritis, etc).

És una de les fruites amb més antioxidants.



LA RECEPTAR

Efectes anticancerígens demostrats

Un munt d’efectes beneficiosos per a l’organisme: és 
útil en casos de diabetis, colesterol, hipertensió, dermatitis 
al·lèrgica i malalties inflamatòries al·lèrgiques.

Com es cuina

Hi ha varietats dolces i d’altres astringents, que s’han de 
collir ben madurs, d’aquesta manera s’elimina el sabor as-
tringent.

Quan aneu a comprar caquis, us heu de fixar amb el punt 
de maduració i triar els que tinguin la pell sencera, el calze 
complet i una mica de tija. Si trobem caquis poc madurs, el 
consell per acabar-los de madurar és col·locar-los en una 
bossa amb altres fruites: plàtans o pomes verdes, perquè 
a mesura que van madurant, van desprenent etilè, que fa 
madurar el caqui. El caqui val més menjar-lo sempre cru.

Pastís de formatge amb caquí

Per fer la base del pastís, barregem 2 g de flor de sal 
amb els jaumets esmicolats i la mantega fosa. Embe-
tumem, amb una mica més de mantega, el motlle on 
farem el pastís, i hi posem aquesta barreja al fons. 
La compactem bé, que quedi anivellat i sense aire. Hi 
escampem les nous, trencades, per damunt, i ho re-
servem a la nevera.

Per fer el que anirà damunt aquesta base cruixent, 
triturem primer els dos formatges fins a tenir-ne una 
pasta homogènia.

Muntem 3 clares, amb un polsim de sal. A mig muntar, 
hi afegim 25 g de sucre llustre i ho acabem de muntar 
a punt de neu.

Blanquegem 4 rovells amb 25 g sucre llustre. A mig 
fer-ho, hi afegim l’interior de dues llavors de carda-
mom i ho continuem blanquejant. Hi afegim la pasta 
de formatges i ho continuem barrejant. Hi aboquem 
la ratafia i remenem perquè s’integri bé. Hi incorpo-
rem les clares muntades, a poc a poc, de manera a no 
perdre l’aire que contenen. Posem la barreja resultant 
en el motlle i ho enfornem 50 minuts a 160ºC.

Per fer la melmelada de caqui, posem els caquis –sen-
se pell- en un pot, juntament amb el suc d’una llima, 
i ho coem a foc lent. Cal anar-ho remenant. Hi incor-
porem una làmina de gelatina, prèviament hidratada 
amb aigua freda. Hi afegim també una mica d’aquesta 
mateixa aigua i ho coem fins aconseguir la textura de 
melmelada.

Ho servim amb la melmelada per damunt.

(Recepta de Cuines amb Marc Ribas TV3 – Marc Ribas)

30ml ratafia
4 caquis
4 ous
1 llima
1 full de gelatina
Cardamom
Flor de sal
Sal

PER A 4 PERSONES

250g crema de formatge

100g de formatge tou de 
cabra
130g jaumets
60g mantega
50g sucre llustre
40g nous
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Condicionament de les 
travesseres urbanes 
de la Secuita

Enguany s’ha completat una de les ac-
tuacions més esperades i reclamades 
pel municipi: la millora de les traves-
seres que creuen el nucli urbà de la 
Secuita.

En el marc del PUOSC 2013-2016 l’Ajun-
tament de la Secuita va redactar una 
memòria valorada per a la millora de la 
cruïlla del carrer Sant Cristòfol i el ca-
rrer 1 d’Octubre. En ser desestimada 
per la Generalitat de Catalunya, l’ajun-
tament va traslladar la proposta a la 
Diputació de Tarragona, com a titular 
de sengles carreteres (TV-2231 i T-223, 
respectivament). El suggeriment fou 
ben acollit i ambdues administracions 
es van posar a treballar en el projecte.

Es va analitzar la problemàtica de la 
circulació, aparcament i manca de 
seguretat en el conjunt de les traves-

seres. Això va implicar buscar una 
solució general per a tot el nucli i, en 
conseqüència, estendre l’àmbit inicial 
del projecte (més reduït) fins a abastar 
tot el nucli de la Secuita. Aquesta solu-
ció implicava determinar sentits únics 
de circulació, ampliar les voreres i la 
seguretat dels vianants i traspassar el 
carrer del Progrés a la Diputació de Ta-
rragona com a travessera de circulació 
en sentit nord.

Així, el dia 14 de novembre de 2017 
es va signar el conveni de col·labora-
ció entre la Diputació de Tarragona i 
l’Ajuntament de la Secuita el qual su-
posava, entre d’altres, la permuta de 
la titularitat de calçades i voreres dels 
trams afectats.

El gener de 2018 els tècnics de la Di-
putació van redactar el projecte, amb 

un pressupost total de 1.446.860 ‘68€ 
(IVA inclòs), el qual fou aprovat defini-
tivament el 18 de maig de 2018. Fina-
litzada la licitació, les obres foren ad-
judicades el 6 de novembre de 2018 a 
l’empresa Tecnologia de Firmes SA, per 
la quantitat total de 946.880 ‘00€ (IVA 
exclòs). El 28 de desembre de 2018 es 
va signar l’acta de comprovació del re-
planteig d’uns treballs que tenien una 
durada inicialment prevista d’execució 
de nou mesos. El 8 de febrer de 2019 
es va realitzar una reunió informativa 
amb els veïns afectats, on es van re-
collir part dels seus suggeriments i es 
va exposar la complexitat dels treballs, 
que implicava importants restriccions 
de mobilitat en les diferents fases és 
què es va programar l’obra.

A conseqüència de la signatura, amb 
data de 4 de març de 2019, del Com-
promís Nacional pel Desplegament de 
la fibra òptica entre la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions de Barce-
lona, Girona, Lleida i Tarragona, s’in-
corpora en el transcurs dels treballs la 
construcció de la xarxa de fibra òptica 
no prevista inicialment.

Les obres van finalitzar el febrer de 
2020 i han tingut una durada d’un any. 
Ha estat un projecte clau per al nu-
cli encaminat a millorar la seguretat i 
mobilitat en les travesseres urbanes, 
però també una important millora en 
la imatge del nostre municipi. Per tal 
d’integrar la carretera en la trama ur-
bana, aconseguir pacificar el trànsit i 
garantir la convivència amb seguretat 
entre vianants i vehicles la carretera 
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TV-2231 (carrers Sant Cristòfol, Doc-
tor Porta i Verge del Pilar) ha passat a 
ser d’un sol sentit de circulació, men-
tre que l’altre sentit es realitza pel ca-
rrer Progrés, que ha passat a formar 
part de la xarxa viària de la Diputació 
de Tarragona. L’actuació ha suposat, a 
més, construir voreres o ampliar les 
existents, regular l’aparcament i la 
construcció de dues noves rotondes. 
També s’han urbanitzat els dos extre-
ms de la carretera T-223: el tram situat 
davant del parc de la Terra Roja i el 
tram de l’escola, on s’ha construït una 
nova vorera situada al costat oposat.

També s’ha renovat l’enllumenat pú-
blic en bona part del traçat, així com la 
resta de xarxes de serveis (clavegue-
ram, baixa tensió, telefonia i telecomu-
nicacions, aigua, gas, etc.)

Actualment, l’Ajuntament de la Secui-
ta està completant l’enjardinament de 
les rotondes, amb la construcció de 
murs de pedra seca, la retolació des-
criptiva del poble i la col·locació d’una 
premsa de vi antiga, que ha estat ce-
dida pel Sr. Lenn Rosenkranz (veí de 
la Secuita). Tots ells són elements que 

identifiquen l’activitat i el territori que 
ens envolta.

També el consistori ha adjudicat els 
treballs de subministrament i col·lo-
cació de mobiliari urbà a l’empresa 
Novatilu SL, per un import de 60.738 
‘96€, (IVA inclòs), que consisteix en la 
col·locació de pilones i tanques en les 
voreres dels esmentats carrers per tal 
de garantir la seguretat dels vianants. 
També inclou la col·locació de bancs i 
papereres. Per complementar aques-
ta actuació, s’està licitant el subminis-
trament de jardineres, que tenen un 
pressupost de licitació de 31.817 ‘24€, 
(IVA inclòs).

A banda d’aquestes darreres actua-
cions, l’Ajuntament de la Secuita 
també ha assumit el cost de treballs 
complementaris als realitzats per la 
Diputació, com són el soterrament i 
grapats de línies elèctriques de baixa 
tensió (22.883 ‘22€), les canalitzacions 
per a la xarxa de gas (47.480 ‘00€) i la 
canonada d’abastament d’aigua per la 
vorera oest del carrer Doctor Porta, no 
prevista en el projecte (8.308 ‘59€).
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Arranjament 
dels accessos 
a les escoles

Condicionament del 
Pou de les Gunyoles

Nous equipaments 
al parc de la 
Terra Roja

Durant els mesos d’agost i primers 
dies de setembre de 2019, just abans 
de començar el curs escolar, la Diputa-
ció de Tarragona ha procedit a l’arran-
jament dels accessos a les escoles de 
la Secuita, dins de l’actuació global de 
les travesseres urbanes de la Secuita, 
que aviat finalitzarà.

En aquest tram s’han construït les vo-
reres del costat oposat a les escoles, 
prèviament els veïns afectats havien 
fet una cessió gratuïta dels terrenys 
que ara ocupen les voreres, també 
s’ha procedit a la canalització de nous 
serveis com el clavegueram i el en-
creuament de les línies de telefonia.

Pròximament l’Ajuntament comple-
tarà l’actuació amb la col·locació d’ele-
ments complementaris per fer més 
segurs els recorreguts escolars a peu.

S’han efectuat els treballs d’endreça-
ment de l’antic Pou i safareig de les 
Gunyoles, un bonic racó que podreu 
trobar tot passejant pel poble i que de 
ben segur cridarà la vostra atenció.

Totes les tasques de manteniment i 
jardineria han estat efectuades pel 
personal de la Brigada Municipal.

Els antics equipaments infantils del 
parc de la Terra Roja de la Secuita ha-
vien sofert unes quantes actuacions 
incíviques que els havien malmès, 
comportant perill per la mainada que 
en feia ús d’ells.

Aquests elements han estat substi-
tuïts per un nou castellet, homologat 
amb normativa europea, també s’han 
instal·lat diverses taules i bancs de 
fusta així com la barana i portes que 
tanquen el recinte del parc.

L’actuació ha estat adjudicada a l’em-
presa Happyludic Playground and Ur-
ban Equipment SL i ha tingut un cost 
de 13.642,75€, assumits íntegrament 
per l’Ajuntament.

Les voreres del carrer Joan XXIII de 
Vistabella resultaven intransitables a 
causa del creixement dels arbres que 
hi havia plantats, les arrels aixecaren 
els paviments i començaven a fer mal-
bé l’asfaltat del carrer.

En una primera actuació es van tallar 
els arbres i deixar assecar les soques, 
un cop mortes, s’ha iniciat una segona 
actuació consistent en retirar les so-
ques mortes, sanejar i refer els vorals, 
reparar l’asfaltat malmès i pavimentar 
les voreres afectades.

Les obres han estat realitzades per 
l’empresa Construccions Consecuit, 
S.L., amb un cost de 8.631,99€, que 
han estat sufragades íntegrament per  
l’Ajuntament.

Reparacions al 
carrer Joan XXIII de 
Vistabella
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L’aigua un bé escàs

L’ estiu passat, per segon any consecu-
tiu, les poblacions de L’Argilaga, La Se-
cuita i Sant Roc han viscut una situació 
límit en el subministrament d’aigua de 
consum. L’augment de consum ha es-
tat exponencial durant els mesos d’es-
tiu i malgrat que els pous bombejaven 
les 24 hores del dia sense interrupció 
es consumia més quantitat d’aigua de 
l’aportada.

El problema afectà principalment als 
veïns de la zona més alta de les Creus 
als que se’ls va haver d’omplir cister-
nes i dipòsits de forma manual donat 
que la pressió de dipòsit en aquesta 
zona va arribar a “0”, al ser la més alta 
les canonades no entraven en càrrega 
a l’estirar tot el consum de les zones 
més baixes de la Secuita (Nucli Antic i 
Eixample).

Les altes temperatures, piscines i recs 
han estat les causes principals de l’ele-
vat consum que va començar de cop 
la tercera setmana de juny, al que s’ha 
d’afegir la baixada del nivell freàtic 
dels pous que no eren capaços de re-
cuperar el nivell dels dipòsits. El con-
sistori va fer vàries crides a la població 
per conscienciar-la de fer un ús racio-
nal de l’aigua, bé cada cop més escàs. 
No es va arribar a tallar el subministra-
ment a la població, tal com es va haver 
de fer l’any anterior a les nits, però es 
va haver d’aportar aigua mitjançant 
camions cisterna per tal d’assegurar el 
subministrament.

Paral·lelament a l’aportació d’aigua 
mitjançant camions cisterna es va en-
carregar a l’empresa EMATSA una au-
ditoria de tota la xarxa municipal per 
tal de poder detectar possibles fuites. 
El resultat de l’auditoria va ser nega-
tiu, no es van detectar fuites i l’estat 
general de la xarxa va resultar òptim 
donat que pràcticament ha estat reno-
vada en els últims anys. El problema 
se centrà amb la diferència de cabals 
aportats i consumits (es consumeix 
més que el que són capaços d’aportar 
els pous).

Finalment es va haver de fer una con-
nexió d’urgència amb un pou parti-
cular per poder recuperar el nivell 
dels dipòsits municipals. Actualment 
s’ha aprovat definitivament el projec-
te d’abastir la part de les Creus amb 
una xarxa paral·lela de pressió per 
impulsió, que garantirà la distribució 
als veïns d’aquesta zona, així com la 
instal·lació de comptadors intel·ligents 
a tots els usuaris de la xarxa, amb les 
obres s’aprofitarà per instal·lar la xar-
xa de gas, reforçar l’enllumenat públic, 
el soterrament de línies telefòniques, 
voreres i paviment.

Malgrat els esforços tècnics, hem d’as-
sumir, tota la població, que l’aigua és 
un bé escàs i que hem de fer un ús el 
més racional possible del seu consum. 
Aquest serà un dels reptes més impor-
tants del futur immediat.
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Posada en funcionament de la 
nova planta de desnitrificació 
d’aigua de consum

La passada tardor va entrar en fun-
cionament la nova planta d’eliminació 
de nitrats per tractament biològic, per 
corrent ascendent per doble etapa 
anaeròbia-aeròbia per l’aigua de con-
sum de Vistabella i les Gunyoles.

El pou d’abastament dels nuclis de Vis-
tabella i les Gunyoles començava a do-
nar valors de nitrats a l’aigua superiors 
als permesos sanitàriament, en obser-
var aquests augments la corporació 
municipal restringí l’extracció d’aigua 
d’aquest pou i abastí la població direc-
tament des dels dipòsits de la Secuita.

Es plantejava un nou repte debat d’un 
nou problema, la concentració de ni-
trats a l’aigua és cada cop més eleva-
da a tota Catalunya, havíem d’eliminar 
els nitrats de l’aigua de consum i vam 
començar la recerca. Descobrírem 

que a Alemanya hi havia experiències 
en aquests tipus de tractaments i ens 
vam posar en contacte amb empreses 
alemanyes que utilitzaven diverses 
tecnologies: Osmosi inversa, Electro-
diàlisi, Intercanvi iònic, Hidrogeneració 
catalítica, Sistemes electroquímics o 
Desnitrificació heterotròfica. Contrac-
tàrem un enginyer industrial especia-
lista en la matèria, el Sr. Antoni Canals 
de l’empresa Acció 2 Enginyers i co-
mençarem a valorar quina de les tec-
nologies havia de ser la més adequada 
pels nostres cabals, els costos de man-
teniment i la seva eficiència.

L’Ajuntament va contactar amb una 
empresa del país que experimentava 
en aquests tipus de tractaments amb 
una nova tecnologia de biofiltració 
UFBAF, la corporació municipal no va 
dubtar, apostaríem per la recerca i tec-

nologia pròpia. Demanàrem al Sr. Ca-
nals que fes una valoració de la nova 
proposta, que de fet va obtenir els mi-
llors resultats.

El sistema de tractament utilitza bà-
sicament àcid acètic (vinagre) que ali-
menta microorganismes innocus que 
converteixen el nitrat en hidrogen, que 
s’evapora a l’aire, després passa per 
diferents filtres de carboni que asse-
guren una perfecta filtració de l’aigua, 
aquests filtres s’autorenten automàti-
cament per eliminar possibles impu-
reses, l’aigua tractada és enviada als 
dipòsits on un sistema de cloració per 
recirculació evita el desenvolupament 
de cap bacteri, aquest sistema envia 
l’analítica de l’estat de cloració, nivells 
de l’aigua, aportacions de cabals, con-
sums, etc., cada minut a les bases de 
dades dels terminals de control (app’s 
mòbils i ordinadors), també s’activa un 
sistema d’alerta automàtic si els parà-
metres analitzats s’acostessin als que 
denominem franges no segures.

El pas següent havia de ser el fet de 
posar-nos en contacte amb l’Agència 
Catalana de l’aigua (ACA) per expli-
car-los la problemàtica i la solució tro-
bada. Hem de dir que el Director de 
l’ACA a Tarragona el Sr. Francesc Benet 
va ser de gran ajuda, entusiasta defen-
sor de la proposta presentada, ja que 
si érem capaços de solucionar aques-
ta problemàtica en un municipi de les 
nostres característiques, es podria so-
lucionar el mateix problema a un bon 
nombre de pobles de tot Catalunya.



La Secuita A J U N TA M EN T           Setembre 2020                                    Actualitat                                                                                                                                                                          Quatre 29

Paral·lelament a aquest procés l’ajun-
tament tancava la cessió de l’amplia-
ció dels dipòsits amb la propietat, la 
seva qualificació urbanística com zona 
d’equipaments tècnics i els estudis 
d’impacte ambiental corresponents.

Aquest projecte tenia un cost de 
337.016,40€, l’ACA concedia una sub-
venció de 297.848,47€ i la Diputació de 
Tarragona 4.650,88€. Una bona part 
d’aquest pressupost es concentrava 
en portar la llum elèctrica des de Vis-
tabella als dipòsits on s’ubica la planta.

Les obres s’adjudicaren a l’empresa 
King Diamond.

Els treballs consistien en l’enderroc de 
l’antic dipòsit d’aigua que estava inuti-
litzat i en el seu lloc es construiria la 
caseta que allotjaria les instal·lacions 
tècniques, el tancament de la zona de 
dipòsits, la col·locació d’un dipòsit de 
regulació de cabals, la instal·lació de 
cloradors i recirculadors automàtics, 
la instal·lació desnitrificadora i la por-
tada de l’estesa elèctrica soterrada 
des de Vistabella.

A aquests treballs s’ha d’afegir movi-
ments de terres extres per la porta-
da del desguàs d’aigües de rentat al 
torrent del Bogatell, a l’entrada de les 
Gunyoles, aprofitant l’antiga canona-
da d’aigua actualment sense servei. 
Els treballs els va efectuar l’empresa 
Excavaciones Abajo, per import de 
7.083,00€.

Des del passat octubre la planta està 
funcionant a mode de prova, fent-se 
un seguiment i avaluació del seu rendi-
ment. Podem afirmar que els resultats 
són força satisfactoris, s’ha aconseguit 
reduir el nitrat de sortida de pou de +/- 
75, un cop tractat, a situar els valors a 
+/- 35, tenint en compte que el límit se 
situa en 50.

Aquestes setmanes diversos departa-
ments de la Generalitat; Salut, Medi 
ambient, Governació, així com altres 
ajuntaments del país s’han posat en 
contacte amb l’ajuntament de la Secui-
ta interessats a venir a veure aquesta 
planta desnitrificadora.

Pensem que tots els ciutadans del mu-
nicipi hem d’estar orgullosos d’haver 
afrontat un repte d’aquestes caracte-
rístiques i, malgrat les dificultats, ha-
ver tingut el coratge de dur-lo a terme, 
apostant per la recerca pròpia, les no-
ves tecnologies i la cura de la salut i el 
medi ambient.

Gràcies a totes i a tots per la vostra 
confiança en aquest projecte.

Què és la desnitrificació?

La desnitrificació és el procés mitjançant 
el qual s’elimina el nitrat de l’aigua. Una 
vegada que l’aigua entra en els filtres, 
passa a través dels mitjans de filtre ca-
rregats de bacteris. Una vegada que els 
bacteris han consumit l’oxigen queda el 
nitrogen que és alliberat a l’aire.
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Connexió d’un nou pou d’aigua 
a la xarxa municipal

Desplegament de 
la fibra òptica

L’estiu passat, a causa de la disminució dels cabals d’aigua 
dels pous de captació municipal i a l’augment de consum 
de la població, el consistori ha hagut de buscar mesures ur-
gents per ampliar les captacions existents.

Un acord amb el Sr. Sebastian Abajo, veí de la Secuita, ha 
permès la connexió a un pou existent al terme municipal 
del Catllar amb la xarxa pública municipal.

Els treballs es van efectuar al mes d’agost, un cop obtinguda 
l’autorització del departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. Han consistit en l’estesa d’una nova canonada 
fins a la intercepció de la xarxa de captació existent que 
prové del Pou de Recasens, a l’altura de les Creus amb el 
camí de Tros de Beltran i la construcció d’una arqueta per 
les vàlvules i regulació de cabals. El cost de l’actuació ha es-
tat de 9.091,15€, assumit completament per l’Ajuntament.

Volem aprofitar aquesta informació per agrair públicament 
al Sr. Sebastian Abajo la seva bona predisposició i ajut, en 
tot moment, davant d’un problema greu que afectava a tota 
la població.

L’Ajuntament de la Secuita no volia quedar-se a la cua en 
la fractura digital que pateixen molts pobles del territori, 
després de nombroses converses amb Telefònica i, veient 
que aquesta no contemplava dins dels seus plans el des-
plegament de la fibra òptica al municipi de la Secuita, es 
va posar en contacte amb altres operadores interessades a 
oferir aquest nou servei.

Va ser la companyia ADAMO la més receptiva i inicià el seu 
desplegament al mes de maig al nucli de la Secuita, oferint 
una velocitat màxima de 1.000 Megues per usuari. Avui són 
molts els veïns connectats a aquest nou servei i que expres-
sen la seva satisfacció.

En aquest moment, podem confirmar, que Telefònica i ADA-
MO ja han fet el desplegament a les poblacions de l’Argilaga 
i la urbanització Sant Roc i Telefònica a Vistabella. Ara resta 
que Telefònica també agilitzi els tràmits per connectar les 
Gunyoles.

També la Corporació Municipal ha autoritzat a dues com-
panyies (EPIC i AIRCIBERNET) per tal que puguin arribar 
també a la Secuita, les Gunyoles i Vistabella via Wifi a 30 
Megues mitjançant un sistema de ràdio-enllaç que s’ha si-
tuat als dipòsits municipals per tal de poder ampliar l’oferta 
a la població.

També volem destacar que s’han aprofitat les obres d’ur-
banització de les travesseres de la Secuita i de la carretera 
de Santes Creus, que ha efectuat la Diputació de Tarragona, 
per preparar la canalització dels serveis que permetran el 
desplegament de la fibra òptica.
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Preocupació per la seguretat a les
indústries Petroquímiques i la seguretat 
dels municipis que les envoltem
El passat 19 de febrer, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de la Secuita, va tenir 
lloc una reunió de municipis propers a 
l’indústria petroquímica de la provín-
cia de Tarragona, convocada pels ajun-
taments de la Secuita, els Garidells, Vi-
lallonga del Camp, la Masó, el Rourell 
i Vallmoll. Reunió en la qual s’abordà 
la intranquil·litat de les poblacions que 
envoltem la indústria petroquímica en 
matèries com la seguretat, les mesu-
res d’avís i els protocols de protecció 
envers la població, a conseqüència 
dels accidents sorgits en els darrers 
mesos, tot i que el dia 14-01-2020 es 
va produir l’accident més greu que va 
causar tres morts a la fàbrica IQUOXE 
la reunió estava fixada amb anteriori-
tat a aquest fet.

Els punts a tractar van ser:

1.Redefinir les àrees d’afectació (Dis-
tància, població, vies d’evacuació...)

2.Replantejar els plans actuals, ac-
tualitzant factors que ara no contem-
plen, la seva vigència, actualització i 
definició de les àrees d’influència.

3.Corresponsabilitat de la vigència 
i actualització de plans. (Generalitat 
- Ajuntaments), sent el corresponent 
departament de la Generalitat de Ca-
talunya l’encarregat de la seva confec-
ció i control.

4.Formació periòdica i actualitzada 
a diferents nivells:

- Pressa de decisions i coordinació 
(Corporacions).

- Cossos municipals que hi haurien 
d’intervenir.

- Població en general.

5.Dotació de mitjans tècnics i econò-
mics:

- Tècnics en sistemes d’avís, d’equips 
d’autoprotecció pels cossos munici-
pals, dels empleats en la coordinació...

- Econòmics: la revisió d’equips, cursos 
de formació, confecció de plans...

6.La informació i la transparència és 
fonamental per recuperar la confiança 
de la ciutadania en la gestió d’emer-
gències per part de l’administració.

I assistiren els representants de les se-
güents corporacions:

Noemí Llauradó Sans Presidenta de la 
Diputació de Tarragona, Eudald Roca 
Gracia Alcalde de la Secuita, Marc Bi-
gordà Prió Alcalde dels Garidells, Josep 
Solé Roig Alcalde de la Masó, Antoni 
Palau Bosch Alcalde del Milà, Josep 
Lluís Cusidó Prats Alcalde de Valmoll, 
Carme Besora Ventura Alcaldessa del 
Rourell, Robert Figueras Roca Alcalde 
d’Alcover, Àngel Xifré Arroyo Alcalde 
d’Almoster, Miquel Àngel Ribes Jornet 

Alcalde d’Ascó, Josep Manel Sabaté 
Papiol Alcalde de Castellvell del Camp, 
Francesc Xavier Marcos Tuebols Alcal-
de dels Pallaresos, Joan Martí Pla Pla 
Alcalde de Perafort, Mateu Montserrat 
Miquel Alcalde del Pla de Santa Maria, 
Gustavo Donoso Trenado Regidor de 
la Pobla de Mafumet, Manel-Jaume Sa-
les Carda Alcalde de Renau, Francesc 
David González Cardeña Regidor de 
Salou, Jordi Vinyals Nogués Alcalde de 
la Selva del Camp, Manel Castaño Ba-
chiller Regidor de Tarragona, Francesc 
Xavier Salat Brunel Regidor de Valls, 
Marta Alegret Masip Alcaldessa en 
funcions de Vila-rodona i Antoni Mon-
cusí Magdalena Regidor de Vilallonga 
del Camp.

Cal destacar el que hi hagin els munici-
pis més petits els que han forçat posar 
damunt de la taula els temes tractats 
i que aquests punts obtinguessin el 
màxim consens i la unanimitat de tots 
els assistents a la reunió per adreçar 
a la Generalitat de Catalunya l’exigèn-
cia en la reivindicació sobre seguretat 
i mitjans tècnics per garantir la protec-
ció de la ciutadania.

Reunió d’Alcaldes i Diputació de tarragona a la Secuita
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Conveni per l’esterilització 
de gats abandonats

Adquisició de Ca Domingo 
de l’Argilaga

Cada dia augmenta el nombre de gats abandonats als ca-
rrers dels nostres pobles, aquest fet propicia un augment 
de població d’aquest animal que es reprodueixen entre ells 
i es transmeten malalties, alguns veïns de bon cor els hi po-
sen menjar per les voreres fet que agreuja encara molt més 
aquesta mala situació.

L’Associació Gats 4 Pobles, creada al municipi, està forma-
da per persones voluntàries que es dediquen a la cura, 
desinfecció, alimentació, vacunació i esterilització de gats 
abandonats, creant refugis i controlant el nombre de gats 
de cada colònia.

L’ajuntament de la Secuita ha signat un conveni amb l’Asso-
ciació Gats 4 Pobles per tal d’afavorir el control i l’esterilit-
zació de les colònies. L’aportació de l’Ajuntament ha estat 
de 1.500€, que l’Associació justificà mitjançant factures dels 
exemplars esterilitzats.

Després de molts mesos de tensions, expedients de con-
servació i multes coercitives per incompliment del deure de 
conservació, el passat 19 de novembre, els propietaris de 
Ca Domingo de l’Argilaga van cedir gratuïtament a l’ajun-
tament de la Secuita, en escriptura pública, la propietat de 
l’immoble.

Es tracta d’un edifici catalogat per la seva façana modernis-
ta que amb el pas del temps i la manca de conservació ha 
sofert diversos ensorraments amb una important amenaça 
de desplomar-se i el perill que això comporta.

Ha estat voluntat de la corporació salvaguardar aquest 
patrimoni arquitectònic que al llarg dels anys ha tingut 
diferents usos lligats a la vida del poble de l’Argilaga, 
pallissa, escola, habitatge, magatzem... i retornar-li la seva 
esplendor. En aquest sentit la primera actuació urgent ha 
emprès serà la consolidació i recuperació de les façanes 
i el desmuntatge i retirada de runes del seu interior, 
programada per finals d’aquest any 2020 amb un cost 
previst de 79.632,38€, segons projecte, que serà assumida 
íntegrament per l’ajuntament.
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Conveni entre l’Arquebisbat 
de Tarragona i l’Ajuntament 
de la Secuita per la utilització 
de l’església modernista del 
Sagrat Cor de Vistabella

El passat 19 de desembre l’Excel. I Rvem. Dr. Joan Planellas 
i Barnosell, Arquebisbe de Tarragona, per part de l’Arque-
bisbat de Tarragona i l’Il·lustríssim Sr. Eudald Roca i Gràcia, 
Alcalde de la Secuita, per part de l’Ajuntament de la Secuita 
signaren un conveni que permet la utilització dels espais de 
l’església del Sagrat Cor de Vistabella per part de l’Ajunta-
ment durant els 50 anys vinents.

En la utilització dels espais per l’organització d’actes cultu-
rals l’Ajuntament sempre serà respectuós i a no interferir 
amb la finalitat amb què va ser construït l’edifici, que és 
lloc de culte de l’Església Catòlica i destinarà la quantitat de 
50.000€ amb càrrec als pressupostos dels anys 2019 i 2020 
per la seva restauració, que sumats als 51.153€ del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya i als 50.000€ 
de l’Arquebisbat de Tarragona permetran afrontar la sego-
na part de la rehabilitació de l’edifici.

L’Arquebisbat de Tarragona per la seva part reconeix la im-
portància cultural i el valor arquitectònic de l’edifici, així 
com el sentiment dels veïns de Vistabella per la seva es-
glésia i que encara es viu el record de què tot el poble va 
col·laborar amb diners i treball en l’encàrrec del projecte 
i amb la seva construcció, cedint la utilització de l’espai a 
l’Ajuntament per cinquanta anys.

S’han instal·lat més de 1.500 
metres de canalització de gas 
a la Secuita

Aprofitant les obres d’urbanització que du a terme la Di-
putació de Tarragona al nucli de la Secuita, l’ajuntament ha 
instal·lat més de 1.500 metres de noves conduccions de gas 
que s’estenen pels carrers Sant Cristòfol, Doctor Porta, Ver-
ge del Pilar i Progrés principalment i que enllacen amb les 
xarxes ja existents amb el nucli antic de la Secuita i la part 
de les Creus ja executada anteriorment.

Les obres d’instal·lació han estat adjudicades a l’empresa 
Criogenia y Servicios SL, amb un cost de 47.480,00€ que ha 
assumit l’ajuntament totalment.

Amb aquesta nova canalització el nucli de la Secuita comp-
ta amb més de 5.000 metres de canonades instal·lades, fet 
que ha permès l’inici de converses amb l’empresa Gas de 
Guixes SA per començar els tràmits que permetin el submi-
nistrament de gas GLP al municipi.

Ambdues parts reconeixen la importància arquitectònica 
de l’edifici, obra de l’arquitecte Josep Maria Jujol i es com-
prometen en el seu manteniment, conservació i donar-lo a 
conèixer en benefici del mateix bé i del territori.

En el període 2015/16 l’Ajuntament ja va aportar 30.000€ 
per la restauració de l’agulla del campanar i el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya 151.000€, fet que 
va permetre la seva consolidació, ja que estava en greu pe-
rill de caure.

De fet aquest conveni regularitza per escrit una situació 
que ja s’estava duent a terme tàcitament i amb consenti-
ment mutu per les dues parts.
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Uns 90 joves han participat de l’esquiada jove organitzada per 
diferents ajuntaments del tarragonès

El passat 8 de febrer un total de 92 joves 
de La Secuita, El Catllar, Els Pallaresos, 
Perafort, Vilallonga del Camp i Renau, 
van participar d’una esquiada a Port 
Ainé, organitzada pel Servei Comarcal 
de Joventut del Tarragonès i per les 
regidories de Joventut dels respectius 
ajuntaments.

Aquesta sortida està inclosa en el Pla 
d’Actuació Anual de Joventut d’aquest 
municipi redactat pel Consell Comar-
cal del Tarragonès, amb el suport de 
la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Tarragona.

Més enllà d’una alternativa d’oci, es 
considera també una oportunitat úni-
ca de convivència i intercanvi, de pro-
moció de l’esport com a element de 
cohesió i de treball de conductes sa-
ludables i per detectar i recollir les ne-
cessitats del jovent.

L’activitat ha estat valorada molt posi-
tivament pel jovent, que junt amb dos 
monitors professionals contractats, 
van poder viure en primera persona 
l’experiència.
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Nous contenidors de recollida de residus

Desinfecció dels carrers

A primers del mes de juliol han entrat 
en funcionament un nou model de 
contenidor de recollida de residus ur-
bans, en totes les seves fraccions; re-
buig, envasos, orgànica, vidre i paper 
cartó.

El nou model de superfície és de càrre-
ga lateral i forma part de les millores 
proposades al plec de clàusules del 
nou contracte delegat al Consell Co-
marcal del Tarragonès i adjudicat a 
l’empresa FCC. També a primers d’any 
es va procedir al repintat, polit i canvi 
de retolació de les illes soterrades que 
continuen en funcionament i, han que-
dat com a nous, aquesta actuació va 
tenir un cost de 8.046,50€, assumida 
per la corporació.

Han estat substituïts tots els punts del 
municipi amb ubicació de superfície, 
també s’ha incorporat la fracció orgà-
nica per grans productors i zones de 
concentració d’habitatges plurifami-
liars. En un futur immediat començarà 
la campanya de repartiment de com-
postadors orgànics en les zones de ciu-
tat-jardí i als nuclis antics dels pobles. 
El cost de l’actuació serà assumit per 

l’Ajuntament, a deu anys d’amortitza-
ció, segons el plec de clàusules del con-
tracte de recollida de la brossa.

L’Argilaga i a la urbanització els Diu-
menges s’ha dotat d’illes completes 
de superfície amb totes les fraccions, 
també amb la nova ubicació de les illes 
de recollida s’ha incorporat una nova 
bateria al carrer Mestre Tost de la Se-
cuita. Aquesta nova ubicació absorbirà 
el volum que es genera i facilitarà l’ac-
cés dels veïns d’on ha estat emplaçada, 
descarregant la bateria situada al ca-
rrer Catalunya de la Secuita, saturada 
per damunt de la seva capacitat real.

Per poder prestar el servei a la nova 
ubicació del carrer Mestre Tost s’ha 
obert la sortida d’aquest amb el carrer 
de La Creu, el que ha suposat una re-
distribució dels sentits de circulació de 
la zona. També s’ha aprofitat per nete-
jar els solars del carrer Mestre Tost per 
tal de facilitar l’aparcament dels veïns 
i eliminat obstacle que dificultaven la 
circulació de vehicles, aquests treballs 
han estat encarregats a Excavacio-
nes Abajo Navarro, SL. per import de 
3.366,26€, a càrrec de l’Ajuntament.

Des del dia 13 de març i fins a finals 
de juliol, com a mesura preventiva per 
evitar la propagació de la Covid 19 al 
municipi de la Secuita, cada setmana 
la brigada municipal ha procedit a la 
desinfecció dels carrers més transitats 
i de les zones més vulnerables com 
podien ser les illes de contenidors de 
recollida de residus de tot el municipi.

Per realitzar aquestes tasques de des-
infecció s’ha utilitzat una dilució al 5% 
d’Hipoclorit Sòdic pur, que actua im-

mediatament per contacte sobre les 
superfícies tractades. L’aplicació del 
producte s’ha realitzat mitjançant ro-
jament amb pistola de les superfícies a 
tractar, i per poder realitzar aquestes 
feines s’ha contractat la maquinària 
utilitzada a l’empresa local Pere Pallas 
CB.

Han estat molts els veïns i veïnes que 
han agraït aquesta mesura de preven-
ció que no ha passat pas desapercebu-
da entre la població.



La Secuita A J U N TA M EN T           Setembre 2020                                   Informació municipal 36

Ultimàtum davant 
del mal servei de 
recollida de la 
brossa domèstica

El 7 de juliol, els alcaldes del Catllar, La 
Secuita, Els Pallaresos, Perafort, Re-
nau i Vilallonga del Camp es van reu-
nir per exigir al Consell Comarcal del 
Tarragonès que prengui les mesures 
necessàries per posar fi a la nefasta 
gestió de la recollida dels residus ur-
bans, als municipis que tenen delega-
da la competència al Consell Comarcal 
del Tarragonès, per part de l’empresa 
adjudicatària del servei, FCC.

Després de nombroses queixes per 
part dels ajuntaments des de fa un 
any i donada la passivitat del Consell 
Comarcal en solucionar-les van ame-
naçar en portar el contracte als tribu-
nals.

Joan Martí Pla, alcalde de Perafort i 
President del Consell Comarcal del Ta-
rragonès es va comprometre a convo-
car una reunió extraordinària dels 19 
municipis consorciats i l’empresa FCC i 
cercar les solucions definitives pel co-
rrecte funcionament del servei abans 
de finalitzar el mes de juliol.

Fruit de la trobada hem de destacar 
que la prestació del servei ha millorat 
substancialment en els darrers mesos 
i esperem que continuï en la mateixa 
línia de millora.
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ELECCIONS E
Eleccions municipals 2019

El passat 26 de maig es van celebrar les eleccions munici-
pals que conformen la composició dels ajuntaments durant 
el període 2019 / 2023, al municipi de la Secuita es van ob-
tenir els següents resultats: 

Cens electoral 1.247  100,00%

Votants    841 67,44%

ERC-AM 640 79,21%

Partido Popular 97  12,00%

Vots blancs 71 8,79%

Vots nuls 33 3,92%

Nombre total de regidors 9

ERC-AM 8

Partido popular 1
 

El 15 de juny, a les 12:00 hores, va prendre possessió la 
nova corporació municipal i fou designat alcalde el Sr. Eu-
dald Roca i Gracia, cap de llista del grup d’ERC-AM. El 25 
de juny s’adona de la delegació d’atribucions de gestió dels 
assumptes de les seves regidories respectives i de les àrees 
especificades:

- L’ Alcalde, Sr. Eudald Roca Gracia (ERC), la direcció i ges-
tió d’àrees no delegades, entre elles la d’Hisenda i Recursos 
Humans. Membre de la Comissió Especial de Comptes.

- Sr. Marc Saperas Ruiz (ERC), Primer Tinent d’Alcalde, 
Regidor delegat de Joventut, Festes i Esports. Representant 
de l’Ajuntament al Consell Esportiu del Tarragonès.

- Sra. M.Loreto Martorell Mateu (ERC), Representant de 
l’Alcalde a l’Argilaga, Regidora delegada d’Ensenyament. Re-
presentant de l’Ajuntament de la Secuita als següents òr-
gans:

 Consell escolar de l’Escola Guillem de Claramunt.

 Consell de Participació Escola Bressol.

 Comissions d’Escolarització.

- Sr. José M.Mañé Mateu (ERC), Representant de l’Alcalde 
a Vistabella, Regidor delegat de Medi Ambient, Medi Rural, 

Turisme i Promoció Econòmica. Representant de l’Ajunta-
ment a la Mesa de qualitat de l’aire.

- Sra. Olga Masgoret Palau (ERC), Representant de l’Alcal-
de a les Gunyoles, Regidora delegada de Serveis Socials i 
Sanitat. 

- Sr. Alfonso Sorribes Miró (ERC), Segon Tinent d’Alcalde, 
Regidor delegat d’Urbanisme i Obres Públiques. Membre 
de la Comissió Especial de Comptes.

- Sra. M.Teresa Cisa Castellví (ERC), Tercer Tinent d’Al-
calde, Regidora delegada de Cultura, Difusió i Polítiques 
d’Igualtat.

- Sr. Juan José Claudio Escribano (ERC),  Regidor delegat 
de Vies Públiques, Serveis i Equipaments i Noves Tecnolo-
gies. Representant de l’Ajuntament de la Secuita al següent 
òrgan:

 Consorci d’Aigües de Tarragona.

- Sra. Maria Teresa Naval Roig (PP), Regidora. Membre de 
la Comissió Especial de Comptes.

Cens electoral 1.245 100,00%
Partit Vots Vots %
ERC 287 29,71%
JxCAT 156 16,15%
PSC 112 11,59%
CUP 108 11,18%
Comú podem 103 10,66%
VOX 73 7,56%
Partido popular 54 5,59%
Ciudadanos 50 5,18%
PACMA 18 1,86%
CERO-GV 2 0,21%
PUM-J 1 0,10%
IZQP 1 0,10%
PCPC 0 0,00%
PCTC 0 0,00%
Vots blancs 1 0,10%
Vots nuls 9 0,92%
Participació 975 78,31%

Eleccions generals 10 de novembre

Tanmateix, per segona vegada aquest any 2019, el 10 de no-
vembre van haver eleccions generals a l’estat Espanyol amb 
els següents resultats al municipi de la Secuita:



Naisa Duo
(NEUS PLANA i MARIA CAMAHORT)
Guitarra, flauta travessera 
i percussió corporal

26 set.
20.30h

3 oct.
20.30h

Quintet Montsant
Títol del concert: Orient.cat
Quartet de corda amb percussió

11 oct.
20.30h

Roger Morelló & 

Chia-Ying Chuang
Baroque meets Jazz
Violoncel i flauta de bec

17 oct.
20.30h

24 oct.
20.30h

Ensemble o vos omnes  

& Gerard Marsal
Josquin & Sax
Cor de cambra i saxo

SECUITA
ESPORTS

INICI:
16/ 10/2020
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SPORT ÉS VI DAA

20€/ mes

Inici dels entrenaments 16 d’octubre a la pista poliesportiva
Entrenaments dilluns i divendres a partir de les 17h.

Participen als Jocs Esportius Escolars de Catalunya

PODEN APUNTARRSE A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT

EQUIPS ALEVINS, INFANTILS I CADETS

FUTBOL SALA

SECUITA
ESPORTS
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17/ 10/2020
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5€/ classe

Inici de les classes a les pistes de pàdel el 17 d’octubre
Dissabtes matí de 10 a 11h.

Grups reduïts

PODEN APUNTARRSE A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT

PÀDEL 
INFANTIL

SECUITA
ESPORTS

INICI:
16/ 10/2020
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SPORT ÉS VI DAA

10€/ classe

Inici dels entrenaments 16 d’octubre a les pistes de pàdel
Entrenaments els divendres a partir de les 18:30h.

Grups reduïts

PODEN APUNTARRSE A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT

CLASSES D’INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT

PÀDEL ADULTS

Cicle d’esports 
a la Secuita

2020



Naisa Duo
(NEUS PLANA i MARIA CAMAHORT)
Guitarra, flauta travessera 
i percussió corporal

26 set.
20.30h

3 oct.
20.30h

Quintet Montsant
Títol del concert: Orient.cat
Quartet de corda amb percussió

11 oct.
20.30h

Roger Morelló & 

Chia-Ying Chuang
Baroque meets Jazz
Violoncel i flauta de bec

17 oct.
20.30h

24 oct.
20.30h

Ensemble o vos omnes  

& Gerard Marsal
Josquin & Sax
Cor de cambra i saxo



ORGANITZA

COL·LABORA

Prevenció i mesures 
anti covid19

Església del Sagrat Cor 
de Vistabella

Primavera
Musical 
Vistabella

Església 
del Sagrat Cor 
de Vistabella

Tardor 2020

Venda d’entrades:
www.primaveramusicalvistabella.com

Del 26 de setembre 
al 24 d’octubre
3a Edició 

20.30H//

26 Set./ Naisa Duo

3 Oct./ Francesc Ortega,
Victoria Guerrero 
& Xavier Graset

11 Oct./ Quintet Montsant

17 Oct./ Roger Morelló 
& Chia-Ying Chuang

24 Oct./ Ensemble 
o vos omnes 
& Gerard Marsal


