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Editorial
Malgrat tot, de mica en mica, hem anat 
avançant. Hem estat capaços de fer de 
les escoles llocs segurs, amb petites ex-
cepcions de confinament preventiu, s’ha 
dut un curs escolar quasi amb total nor-
malitat. Grups estables, mascaretes, re-
forç de personal docent, desinfeccions 
constants, entrades i sortides esglao-
nades... Ara formen part de la nova nor-
malitat escolar i que afortunadament 
han fet possible que l’escola funcioni i 
que els alumnes continuïn amb la seva 
formació.

També han començat, encara que amb 
comptagotes, les primeres vacunacions 
massives, professionals essencials, 
grups de risc, persones grans... De mica 
en mica van arribant a la població. Això 
exigeix una absoluta coordinació entre 
el personal sanitari i l’administració lo-
cal per tal d’intentar arribar a tothom 
l’abans possible, per grups d’edat i per-
què no es faci malbé cap dosi.

Les restriccions ara també formen part 
de la quotidianitat, s’assumeixen, i que 
no vol dir pas que s’hi estigui d’acord. Es 
treballa per recuperar les activitats, la 
cultura, l’esport, els retrobaments... Les 
associacions han activat noves i imagi-
natives fórmules, com ens van demos-
trar la nit de reis, anant per les cases 
portant il·lusió als més petits o prepa-
rant les festes d’estiu.

Aquesta revista és testimoni gràfic de 
què als pobles que formen el munici-
pi de la Secuita res s’ha aturat, potser 
tot funciona una mica més lent del que 
desitjaríem, però res s’ha aturat, con-
tinuem assolint els objectius marcats, 

sentir-los vius dins vostre. Ni la Covid, 
ni la repressió política, ni els interessos 
de l’especulació econòmica han de mal-
metre la convivència al municipi, la ca-
pacitat de resiliència dels seus habitants 
i el sentiment de pertinença i d’orgull de 
poble.

Eudald Roca Gràcia

Alcalde

El 13 de març va fer un any des de l’ini-
ci del confinament per la pandèmia de 
la COVID-19, un any en què les mesures 
han anat evolucionant constantment, de 
vegades una mica d’aixecament de les 
restriccions establertes i a vegades un 
pas enrere per intentar controlar l’evo-
lució segons els indicadors sanitaris.

Tot plegat un any de desconcert, de me-
sures i contramesures, de por, de resig-
nació, un any esperant la solució màgica 
de les vacunes que ara sembla que en 
alguns casos tenen alguna contraindica-
ció, però que segons ens diuen, els seus 
beneficis són superiors a les possibles 
contraindicacions. Un any amb una eco-
nomia molt ressentida, en alguns sec-
tors gairebé enfonsada, en el que pa-
raules que pràcticament desconeixíem 
com ERTO o ERE ara formen part del 
vocabulari quotidià, de les que moltes 
famílies pateixen unes conseqüències 
molt injustes.

El nostre municipi no s’ha deslliurat dels 
efectes, hem tingut i tenim afectats pel 
virus, afortunadament en un grau molt 
menor que d’altres municipis del vol-
tant i això ho hem d’agrair, en primer 
lloc, a l’actitud responsable que tenen la 
gran majoria de veïns i veïnes dels nos-
tres pobles, aplicant totes les mesures i 
consells de prevenció que estan al seu 
abast i en segon lloc, a la implicació de 
tot l’equip de treballadors i treballado-
res de l’Ajuntament que han assumit in-
finitat de noves tasques amb l’objectiu 
d’atendre, coordinar i col·laborar amb 
les persones afectades i amb les direc-
trius de les diferents administracions 
implicades.

millorem els serveis, encapçalem nous 
projectes, cerquem noves solucions da-
vant la manca de recursos, expliquem i 
escoltem, escoltem i escoltem, perquè 
els veïns i veïnes del municipi tenen molt 
a dir i el que vosaltres dieu és important 
per a tothom.

Però no ens podem adormir, l’ombra de 
nous perills planegen de la mà d’impor-
tants companyies energètiques que han 
vist el municipi de la Secuita com a camp 
abonat per la implantació de grans su-
perfícies de producció d’energia fotovol-
taica. La forma de vida que hem triat, 
respectuosa amb el nostre entorn agrí-
cola i paisatgístic es veu amenaçada. Fa 
ja anys els veïns del municipi aturàrem 
la proposta d’un abocador de residus 
químics, fa relativament poc evitàvem 
la implantació d’una gran subestació 
elèctrica i l’aparició de noves línies d’al-
ta tensió de transport o evacuació, en 
totes dues accions vàrem ser pioners i 
guanyàrem perquè estàvem units.

Ara és moment de tornar a estar aler-
ta, si hem estat capaços d’aturat tres 
propostes de grans superfícies de pro-
ducció d’energia fotovoltaica, de salvar 
més de 600 hectàrees del nostre entorn 
més proper, i d’evitar noves línies de 
transport provinents d’altres municipis 
que no ho han aconseguit. Però som 
conscients que la batalla legal davant 
els interessos econòmics de grans com-
panyies no ha fet més que començar i 
que, d’aquí a poc temps, necessitarem 
la vostra ajuda i mobilització.

Tenim clar que energèticament hem de 
tendir a l’autosuficiència i l’enfoquem a 
polítiques municipals que afavoreixin 
l’autoconsum, la conscienciació perso-
nal i el respecte pel nostre patrimoni 
natural. Hipotecar el futur del nostre 
entorn natural no és la prioritat!

Per finalitzar vull animar-vos a conti-
nuar participant en la vida dels pobles 
i del municipi, amb les activitats que 
s’hi organitzen en ells, a estimar-los i a 

Sant Cristòfol, 2
43765 La Secuita
Tel. 977 61 14 54
Fax. 977 61 11 59

Ens ha deixat Jerònim

El dia 9 de desembre de 2020 ens va 
deixar Jerónimo Vivar Sánchez, amb 72 
anys, per tots conegut amb estima com 
Jeròni, Jero o el Xerif. Va venir al muni-
cipi de ben petit amb els seus pares i 
germans. Va treballar i va ser Cap de la 
Brigada Municipal de l’Ajuntament de la 
Secuita durant més de 30 anys, coneixia 
a tothom i era conegut per tots. Es va 
jubilar el juny de 2013, però sempre es-
tava disposat a donar un cop de mà i, 
la seva experiència i coneixement de les 
instal·lacions i serveis municipals, van 
resoldre molts problemes en incompta-
bles ocasions.

Et trobarem a faltar Jerònim!
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Estudiem el surrealisme a plàstica El joc dels accents en català

Estrenem jocs de pati La Pe i en Cordi fan ballar a 
l’escola

Aquest curs els nens i nenes de sisè han 
fet uns treballs sobre el surrealisme en 
les hores de plàstica a classe. Han fet un 
parell de treballs relacionats amb aquest 
corrent artístic. 

El primer el van fer amb els portàtils, 
amb una aplicació que es diu Paint que 
serveix per editar imatges. Es tractava 
de donar vida a un objecte inanimat en-
ganxant-li propietats humanes. 

El segon projecte sobre el surrealisme 
s’ha basat en els quadres del pintor Miró. 
Han intentat representar el seu indret 
preferit de l’escola amb només línies 
simples, formes geomètriques i colors 
bàsics. Aquests han estat alguns dels re-
sultats!

+ Què és el surrealisme? 

Aquest moviment artístic, intel·lectual i cultural, en 
general, s’orienta al voltant de la persecució de l’alli-
berament de la ment, emfatitzant les facultats ima-
ginatives i crítiques de l’inconscient i l’assoliment 
d’un estat diferent de, “més que” i més veritable que 
la realitat tangible i quotidiana: el “sur-real”, per so-
bre de la realitat.

A vegades, per aprendre coses, com en aquest cas, els accents, 
fem un joc. En aquest joc, els alumnes de 6è escrivim en una 
cara d’un paperet una paraula, i a l’altra cara, aquesta mateixa 
paraula separada per síl·labes amb la tònica encerclada i amb 
l’explicació de per què porta o no porta accent. Després, li en-
senyem la cara on està escrita la paraula sense separar per 
síl·labes a un company o companya, i aquest/a, ha de mirar de 
dir la paraula separada per síl·labes, dir-ne quina és la tònica 
i per què porta o no porta accent. Si ho encerta tot, es queda 
el paperet. 

Es tracta de què cadascú hagi reptat a cadascun dels compan-
ys. Guanya qui acaba la partida amb més paperets.

En la programació General Anual de l’escola per al curs 2019-
20 ens vàrem plantejar, juntament amb l’AMPA de l’escola dur 
a terme un Projecte de pati en el qual s’instal·larien diversos 
jocs per tal que els alumnes tinguessin més diversitat per al 
seu entreteniment i alhora poder desenvolupar les seves ha-
bilitats motrius mitjançant el joc lliure. 

L’inici de la pandèmia va fer que el Projecte es paralitzés i a 
principis d’aquest nou curs es va reprendre. Ara els alumnes ja 
poden gaudir de dos espais més de joc que, més endavant es 
veuran ampliats amb la renovació de les cuinetes. 

Esperem què en gaudiu d’allò més!

Observem els arbres del nostre entorn
El dijous dia 11 de febrer vam fer una sor-
tida per observar els arbres que tenim 
per a la vora de l’escola. En aquesta sor-
tida vam observar el garrofer, l’ametller, 
l’olivera, el llentiscle i el cep. També vam 
anotar si tenien fulles, si tenien flors, si 
tenien fruits, quin era el color de les fu-
lles i com es deia el fruit.

Els ametllers estaven preciosos, plens 
de flors. Ja sabeu la dita “Al febrer floreix 
l’ametller”. A més, va coincidir amb l’or-
dre del rei Carnestoltes i tots portàvem 
pijama. 

Va ser molt interessant i divertit!

Aquest curs 2020-2021, tot i les dificultats a causa de la pan-
dèmia, no hem volgut renunciar al Projecte “La Pe i en Cordi 
fan ballar a l’escola”, que porten a terme els alumnes de 4t. Es 
tracta d’un projecte transversal, dinàmic i enriquidor en el qual 
el llenguatge de la dansa, l’expressió del moviment, la comuni-
cació no verbal, la música i els valors de compartir, investigar, 
relacionar-se, discrepar, discutir, prendre decisions i respectar 
prenen valor dins l’aula. Aquest projecte està impulsat per la 
Regidoria 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 mestra 
de música i la tutora del grup (lectura del conte La Pe i en Cordi 
ballen al Centre). La llàstima va ser no poder anar a represen-
tar la coreografia al Teatre Bartrina. Tot i això els alumnes en 
van gaudir d’allò més i van fer un molt bon treball de grup.
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Les Cèl·lules 

Manifest 
pel canvi 
climàtic

Ordinadors nous 
per a l’escola

 Manifest pel 
canvi climà-
tic

La SIEI, un nou 
recurs per a l’escola

El Pare Noel a la Secuita

A l’escola bressol Els Guillemets marquem els trets 
identitaris de la nostra cultura

Aquest curs l’escola ha estat dotada 
d’un nou recurs per a l’atenció a la diver-
sitat, la SIEI (suports intensius per a l’es-
colarització inclusiva), que compta amb 
professionals que s’incorporen a la plan-
tilla de l’escola com a recurs intensiu per 
atendre els alumnes amb necessitats 
educatives especials que ho necessitin.

L’atenció dels alumnes que reben aquest 
suport és responsabilitat de tot l’equip 
docent i l’objectiu principal és la inclusió 
de l’alumat dins el seu grup de referèn-
cia i adaptar l’espai i la metodologia a les 
seves necessitats.

L’ampliació de la plantilla del centre amb 
una Mestra de pedagogia terapèutica i 
una Educadora han suposat una millo-
ra important per a l’atenció dels nostres 
alumnes, tenint present que així ens po-
dem adaptar molt millor a les necessi-
tats específiques de cadascun d’ells.

El passat dissabte 19 de desembre, el Pare Noel ens va visitar 
per recollir les Cartes dels desitjos dels nens de La Secuita. Els 
més petits van estar molt contents i agraïts de viure un matí 
de màgia amb el trenet dels “elfs” que els va passejar pels ca-
rrers del poble fins al Parc Miret, allà van gaudir d’una estona 
d’alegria amb la col·laboració de Músic Món.

Des de l’AMPA volem donar les gràcies a l’Ajuntament per fer 
possible aquest projecte. L’organització de l’acte es va fer se-
guint totes les mesures de seguretat per prevenir la covid-19.

Gràcies a tots per la vostra col·laboració!

A l’escola bressol celebrem les festivi-
tats que marquen els trets identitaris 
de la nostra cultura. Malauradament, 
aquest any no les hem pogut celebrar, 
com és costum, amb les famílies que in-
tegren la comunitat educativa. Les festi-
vitats han estat sotmeses a les normes 
del pla Covid i per tant s’han celebrat a 
l’espai intern de l’escola i a l’intimidat del 
grup bombolla. Malgrat que les circum-
stàncies alteren els nostres costums, les 
educadores ens vam proposar organit-
zar les celebracions amb l’objectiu de  
fer “tot allò”, que pensem que fa fruir als 
infants.

Per Tots Sant vam experimentar  lliure-
ment  amb massa dels panellets, tas-
tant-la i donant-li forma. L’escola Guillem 
de Claramunt ens va convidar a menjar 
castanyes, acabades de torrar. 

Abans de Nadal els infants del grup de 
Peixos van anar a buscar el Tió, que es-
tava amagat pel pati de primària, men-
tre que el Tió del grup de Tortugues va 
venir ell sol, va trucar el timbre i els in-
fants van anar a obrir la porta, perquè 
entrés. Els vam alimentar amb les peles 
de la fruita dels esmorzars fins que l’úl-
tim dia d’escola, els vam fer cagar.

Per carnestoltes ens vam disfressar de 
pintors i pintores per anar a la festa del 
poliesportiu de l’escola. Cada infant es 
va pintar la seva samarreta, les mares 
i els pares van fer les boines i les edu-
cadores el pinzell. Vam ballar i cantar i 
també van pujar pels dificilíssims cir-
cuits de psicomotricitat, un repte que 
tots van superar. 

Els infants de l’escola també van cele-
brar el dia de la Mona, una mica fora de 
dates, però el que és important, és que 
van gaudir pintant i guarnint les seves 
mones, i també menjant-se-les. Ens van 
posar de xocolata fins a les orelles.

Els alumnes de 6è, aquestes últimes 
setmanes, han estat fent un treball 
sobre aquests dos tipus de cèl·lules: 
l’animal i la vegetal. Ho han fet perquè 
estan treballant els éssers vius, i els 
éssers vius, estan formats de cèl·lules.

Per estudiar-les han fet una maqueta.

L’han recreat només amb les parts 
essencials, enganxant als llocs impor-
tants un paper amb el nom i la funció 
de cadascuna de les seves parts.

Aquestes en són les mostres.

A començaments del curs 2010-21 l’AM-
PA ens ha ajudat a renovar maquinari 
per a dues aules comprant dos ordi-
nadors de sobretaula amb un cost de 
930 €. Des de l’escola volem agrair la 
tasca que estan duent a terme sobretot 
ara que estem en uns moments compli-
cats.

Com cada any, els alumnes i les alumnes 
de 6° curs de primària de l’escola Guillem 
de Claramunt, han treballat per parelles 
la programació informàtica utilitzant el 
programa Scratch. Aprofitant el projecte 
interdisciplinari de l’escola sobre el res-
pecte al medi ambient, els alumnes i les 
alumnes han creat uns curts d’animació 
sobre l’esmentat tema. 

Els han elaborat en l’hora de llengua 
castellana, ja que han aprofitat els ele-
ments lingüístics d’aquesta assignatura 
(lectura d’instruccions, escriptura del 
guió, escriptura dels diàlegs...) per a tre-
ballar aquesta àrea.

Programació infor-
màtica amb Scratch
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Escola Bressol Municipal els Guillemets 
– Preinscripció curs 2021-2022
Educació infantil (0-3 anys)
www.lasecuita.wixsite.com/elsguillemets

La preinscripció escolar a l’educació infantil (0-3 anys)

1. Abans de la preinscripció

2. Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment

3. Formalitza la matriculació

i
El teu fill o filla és a punt de començar una etapa molt especial del seu aprenentatge. Et guiem pas a pas 
en el procés de preinscripció a l’Escola Bressol Municipal els Guillemets, de la Secuita. Per accedir a l’escola 
bressol el nen o nena ha de tenir com a mínim 9 mesos a l’inici del curs 2021–2022. És el cas del teu fill o 
filla? Doncs comencen...

Si vols estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, has de tenir en compte alguns aspectes:

· El procés de preinscripció escolar s’inicia a començaments de maig i acaba amb la formalització de la 
matrícula, a mitjans de juny.

· Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja 
que, determinen l’assignació final de places als centres educatius.

Així, has d’estar pendent de les dates i de les gestions específiques de cada moment del procés. Sabem 
que costa tenir al cap tot el calendari; per això, hem agrupat les dates i les actuacions més importants 
associades, en els tres moments d’aquest procés de la preinscripció escolar per al curs 2021-2022: 
abans de la preinscripció, durant la presentació de la sol·licitud i a l’hora de formalitzar la matriculació. 
Els repassem?

Coneix el calendari i els terminis

Del 5 al 7 de maig de 2021: oferta inicial de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini per-
dran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat ser-
veixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places 
de cada centre.

1 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, el centre educatiu estudia cadascuna de les peti-
cions que ha rebut: n’analitza les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin 
en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publica la llista de sol·licituds amb els barems 
provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades per tres dígits del D.N.I amb la puntuació que 
ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 2 al 8 de juny de 2021: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una 
reclamació.

Del 9 a l’11 de juny de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places al centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’esco-
la pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per 
fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, 
tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.

15 de juny de 2021: llista ordenada

Després del sorteig, s’elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta 
llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta 
d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Del 16 al 22 de juny de 2021: matriculació

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació 
dels preinscrits amb plaça assignada.
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Fes la sol·licitud de preinscripció Puntuació de la documentació acreditativa dels criteris de 
prioritat al·legats.

Quan has de presentar la sol·licitud de preinscripció?

Les sol·licituds de preinscripció de 0 a 3 anys s’han de presentar del 10 al 21 de maig. Juntament amb la 
documentació acreditativa necessària. És molt important respectar les dates, perquè totes les sol·licituds 
que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l’hora d’obtenir la plaça.

Què necessites per fer la preinscripció?

· Documentació identificativa: la targeta sanitària de l’alumne, el carnet de vacunacions, el llibre de 
família i DNI del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió. Si és el cas, el passaport o document 
d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Cal presentar original i una fotocopia per poder adjun-
tar-la al formulari d’inscripció.

· Documentació de criteris de prioritat: en general, només cal adjuntar la documentació acreditativa 
escanejada o fotografiada quan els centres no puguin obtenir o verificar la informació a través de la con-
sulta automàtica. Tanmateix, hi ha casos en els quals sempre cal adjuntar la documentació acreditativa: o 
El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del 
lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc. 

o L’acreditació de la renda garantida de ciutadania.

o L’acreditació de la discapacitat.

o El carnet de família nombrosa o monoparental.

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

1. Truca al centre per demanar cita prèvia per fer la preinscripció. (Escola Bressol Municipal els Guillemets, 
per correu electrònic elsguillemets@secuita.altanet.org o al Telèfon 977 61 15 94 ).

2. Ves al centre el dia i hora acordat i omple el formulari de preinscripció. Pots imprimir-lo i omplir-lo abans 
per agilitzar el procés. Trobaràs el formulari al web de l’Ajuntament www.lasecuita.cat

3. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l’in-
fant té germans al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...).

4. Adjunta tota la informació fotocopiada que es requereixi.

5. També pots presentar la preinscripció i tota la documentació mitjançant la seu electrònica de l’Ajunta-
ment de la Secuita https://lasecuita.eadministracio.cat/info.0 

Un cop presentada la sol·licitud de preinscripció el centre et donarà un resguard.

A l’Escola Bressol t’informaran i t’ajudaran en tot el que necessitis. Recorda que cal demanar cita 
prèvia trucant al centre o contactant per correu electrònic.

· Germans de l’alumne o alumna escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts

· Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el 
tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

o Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

· Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el 
tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

o Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea 
d’influència: 10 punts.

· Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guarda-
dora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

· Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne, el pare o mare, o el germà o germana: 10 punts.

· L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Per a què serveix el resguard?

Un cop confirmades les dades i enviat el formulari, obtens un document de resguard que cal que guardis. 
El resguard també indica el moment en que has fet la preinscripció.

M’he equivocat, què puc fer per modificar la sol·licitud?

Una vegada formulada la sol·licitud, la pots modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·li-
citud) per modificar els criteris de prioritat o l’ordre dels centres sol·licitats.

Modificades les dades, obtens un nou resguard. En aquest cas les dades que es validen són les de la da-
rrera modificació.

Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu.

La matrícula és el procés pel qual es confirma la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça.

La preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula, s’ha de fer la matrícula al centre en el termini corres-
ponent.

On puc trobar més informació o aclarir dubtes sobre la preinscripció?

Si tens dubtes sobre com emplenar la sol·licitud, els criteris de barem, o qualsevol altre aspecte necessari 
per fer la sol·licitud, pots adreçar-te al centre.

També pots adreçar-te a les oficines municipals, on també has de demanar una cita per poder-t’hi adreçar.



12 La Secuita A J U N TA M EN T              Maig 2021                                                     Activitat                                                                                                                                                                                  QuatreLa Secuita A J U N TA M EN T            Maig 2021                                                Activitat                                                                                                                                                                                 13

Arranjament d’un tram del 
camí de Peralta

11 de setembre de 2020. Diada 
Nacional de Catalunya

Malgrat la Covid, 
han vingut els Reis 
d’Orient

Marxa exploratòria

Durant el mes d’agost passat s’han dut a terme els treballs 
d’arranjament d’una part del camí de Peralta, a l’Argilaga. 
Es tracta d’un tram de pujada, d’uns 160 m de longitud, que 
arrenca a partir del cementiri d’aquesta població i que estava 
molt deteriorat per la gran quantitat d’aigües pluvials que re-
cull, deixant un pas irregular i pedregós de difícil trànsit. 

Els treballs de pavimentació amb formigó han estat executats 
per l’empresa FRAB, SCP i han tingut un cost total de 14.067‘71 
€, assumits completament per l’ajuntament de la Secuita. 

El camí de l’Argilaga a Peralta presenta trams en molt mal es-
tat. Es dóna el fet que pel seu traçat hi circula una canalitza-
ció d’aigua, propietat d’Ematsa, que connecta el pou de Renau 
amb la Mina de l’arquebisbe. En alguns punts els tubs afloren 
en superfície i han estat protegits amb formigó per la com-
panyia d’aigües, fent pedaços que, al contrari, no han ajudat a 
millorar la circulació per aquest camí. 

L’ajuntament té previst actuar en successives fases per arre-
glar els trams més deteriorats, fins a arribar al límit amb el 
terme municipal de Renau.

Les Diades Nacionals són moments de reflexió, d’afirmació de 
pertinença i també de mirada al passat, al present i al futur. 

Un any més la Diada Nacional de Catalunya es produeix en un 
context de manca de drets i llibertats, amb l’encara vergonyo-
sa existència de preses i presos polítics, d’exiliats i exiliades, i 
amb un sistema repressiu contra la dissidència política. 

Cada 11 de setembre no commemorem una derrota sinó la 
capacitat de resiliència d’un poble, d’un país, davant les adver-
sitats i els atacs per part d’aquells qui ens volen en silenci. Ce-
lebrem la perseverança i la tenacitat per sobre de l’opressió, 
de l’esperança per damunt de la por. 

El municipalisme català sempre ha estat, està i estarà com-
promès amb les llibertats de les nostres veïnes i veïns; som un 
baluard democràtic al servei de la gent. Som el primer esglaó 
del país, les parets mestres d’una societat més lliure, demo-
cràtica i moderna. Perquè justament el país no és sinó la suma 
de les diversitats que ens fan ser poble, la conjunció plural i 
enriquidora de persones, sensibilitats, visions compartides i 
horitzons d’esperança. 

Precisament aquesta és la definició de poble o ciutat, el con-
junt d’homes i dones lliures, que formen part d’una comunitat, 
que se’n senten i volen treballar pel progrés, la cohesió i la 
llibertat de les persones que en formen part. 

Els pobles i ciutats hem tornat a demostrar, en un context d’ex-
trema dificultat i ple d’adversitats, que ser al peu del canó és 
la nostra manera d’entendre el servei públic, que els regidors i 
regidores i alcaldes i alcaldesses són la columna vertebral d’un 
país que davant els reptes, dificultats i problemes s’esmerça 
en esdevenir útils per a la ciutadania. Aquest és el camí que 
fa anys que el municipalisme emprèn i que estem fermament 
convençuts en seguir fent. 

La Diada Nacional també és moment d’alçar la veu i reivindicar 
més i millors eines, recursos i autonomia pels nostres pobles i 
ciutats, perquè només així, des de la necessària i eficaç proxi-
mitat, podrem contribuir a l’horitzó de pau, de progrés social 
i econòmic, i de llibertat que ens aplega a totes i a tots cada 
Diada Nacional. 

Visca Catalunya!

Manifest llegit l’11 de setembre de 2020 al balcó de l’Ajunta-
ment de la Secuita).

Aquestes festes de Nadal, malgrat el 
confinament, SSMM els Reis d’Orient 
han acudit a la seva cita amb els nens i 
nenes del municipi. Ho han fet diferent, 
han anat casa per casa portant regals 
i il·lusió als més petits, ja que s’ho me-
reixien després de quasi un any d’ha-
ver-se d’estar a casa. 

Volem agrair molt especialment a les as-
sociacions de Vistabella, l’Argilaga i dels 
Joves de la Secuita, així com als veïns vo-
luntaris de les Gunyoles tot l’esforç que 
han fet per aconseguir-ho.

Veure les cares de la canalla amb una 
barreja de por, alegria i il·lusió tot barre-
jat alhora era prou motiu per fer venir a 
SSMM els Reis d’Orient.

El dissabte, 12 de desembre, es va realitzar la Marxa exploratòria al nostre poble, 
l’objectiu era trobar dins un recorregut habitual realitzat per les dones per tal de de-
tectar i analitzar quins elements físics i socials condicionen la seva percepció de se-
guretat. Valorem el coneixement relacionat amb els llocs que quotidianament viuen 
i es mouen, alhora que valora la seva participació activa en el disseny i la transfor-
mació urbana. Punts analitzats: 

Entorn senyalitzat: saber on s’està i cap on es va, per ex., disposant de senyals per 
afavorir l’orientació amb un llenguatge no sexista. 

Entorn visible: atendre la capacitat de veure i ser vista a l’espai i també simbòlica-
ment, reconeixent les dones com agents socials. 

Entorn vital: tenir capacitat de sentir i ser sentida amb la presència constant d’acti-
vitats diverses a l’entorn quotidià. 

Entorn vigilat: trobar sortides d’una situació insegura i obtenir ajuda entre persones 
que generen confiança. 

Entorn equipat: planificar i mantenir els espais dotats de tot el que és necessari per 
poder fer les diferents activitats quotidianes. 

Entorn comunitari: actuar col·lectivament en la construcció d’entorns segurs i re-
conèixer les dones com a generadores de comunitat. 

Es van observar 9 parades amb un circuit circular, començant a l’Ajuntament, pàr-
quing de les escoles, parc Miret, carrer Progrés, parc de la Terra Roja, parc de l’Arbre, 
avinguda dels Països Catalans, instal·lacions esportives, centre de dia, cementiri (no 
es va realitzar a causa del fort vent), consultori, correus, hotel d’entitats, església, 
parada autobús, ajuntament. En cada punt s’analitzaven pros i contres i si existia 
algun possible canvi respecte a il·luminació, senyalització, etc. 

Donem les gràcies a l’AMPA per la seva activa participació.

www.punt6.org

Entorn senyalitzat: saber on s’està i cap on es va, per ex., disposant de 
senyals per afavorir l’orientació amb un llenguatge no sexista. 
Entorn visible: atendre la capacitat de veure i ser vista a l’espai i 
també simbòlicament, reconeixent les dones com agents socials.
Entorn vital: tenir capacitat de sentir i ser sentida amb la presència 
constant de activitats diverses a l’entorn quotidià.
Entorn vigilat: trobar sortides d’una situació insegura i obtenir ajuda  
entre persones que generen confiança.
Entorn equipat: planificar i mantenir els espais dotats de tot el que és 
necessari per poder fer les diferents activitats quotidianes.
Entorn comunitari: actuar col·lectivament en la construcció d’entorns 
segurs i reconèixer les dones com a generadores de comunitat.
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Els portants de l’aigua de Sant Magí 
marquen la ruta al seu pas per l’Argilaga 
amb una escultura de Sant Magí

Plantació d’arbres a la via pública

Iniciem les vacunacions 
de la COVID-19

Bàsquet Camp

La Jove Orquestra InterComarcal assaja a 
la sala del teatre del Casal de la Secuita

Els portants de l’aigua de Sant Magí s’ha 
col·locat una escultura del sant en els 11 
punts de la baixada d’aigua, un d’ells a la 
plaça de la població de l’Argilaga. Aques-
ta escultura és una planxa de ferro que 
representa el sant fent brollar aigua del 
terra amb el gaiato, origen del riu Gaià. 
També apareix la ruta amb les 11 pobla-
cions i la seva distància respecte al san-
tuari de la Brufaganya.

L’Argilaga és una població que es troba 
a 48,5 km del santuari i s’hi arriba des-
prés d’haver superat més de dos terços 
del recorregut total. Aquí els portants 
paren a recobrar forces per afrontar els 
últims quilòmetres que els separen de la 
ciutat de Tarragona i l’església del Portal 
del Carro.

En els seus inicis els portants de l’aigua 
no paraven a la població, però gràcies a 
la iniciativa de Joan Dalmau Català, qui 
havia treballat durant molts anys a l’Em-
presa Municipal d’Aigües de Tarragona, 
es va aconseguir que fessin parada a 
la població a esmorzar. Des de llavors 
cada any en Joan prepara rams d’espí-
gol per repartir entre els portants. La 

Han estat plantats diversos arbres als 
carrers Bogatell, Progrés i Verge del Pilar 
de la Secuita, així com al futur Centre de 
Dia de la Gent Gran.

Les espècies plantades han estat: 10 
Grevilleres, 12 Moreres, 4 Til·lers i 4 Ti-
puanes, que aviat donaran un toc de co-
lor i frescor als carrers.

Els treballs de plantació s’han realitzat al 
mes d’abril, ja que era el moment reco-
manat per l’empresa de jardineria, per-
què les plantacions tinguin les màximes 
garanties d’arrelar correctament.

Dimecres 31 de març, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de la Secuita, ha co-
mençat la vacunació massiva per la CO-
VID-19, la primera ha estat adreçada a 
totes aquelles persones del municipi 
majors de 80 anys.

Ha estat imprescindible la coordinació 
i l’adequació d’espais de l’Ajuntament 
amb els serveis de l’ABS el Morell per la 
citació prèvia als usuaris.

Recordeu mantenir les vostres dades de 
contacte actualitzades en tot moment al 
CatSalut, per tal de poder rebre la cita-
ció.

En els pròxims dies la campanya de va-
cunacions massives s’estendrà per a les 
diferents franges d’edat, segons Salut, 
el calendari dependrà de les dosis que 
vagin arribant a l’ABS i es comunicarà als 
usuaris per programació de cita prèvia.

Han finalitzat les segones jornades de 
“Bàsquet Camp”, realitzades entre el 29 
de març al 2 d’abril. Han participat un 
bon nombre de joves del municipi d’en-
tre quatre i catorze anys.

Les jornades han estat organitzades per 
l’Ajuntament de la Secuita i L’Associació 
de Bàsquet La Salle de Tarragona.

Les primeres jornades es van realitzar 
durant les vacances de Nadal amb no-
table èxit i en aquestes segones s’han 
superat àmpliament les previsions de 
participació.

Tots els inscrits han rebut un record de 
les jornades consistent en una pilota de 
bàsquet per a poder continuar amb la 
pràctica d’aquest esport.

De la mà del seu director el Secuitenc Marcel Ortega i Mar-
tí, assaja el concert: “Llegendes”, que la JOIC interpretà el 4 
d’abril al Nou Teatre de Tarragona.

El repertori per aquest concert és de gran orquestra i trans-
met tota la intensitat del romanticisme alemany. La Fanfàrria 
per la Filharmònica de Viena, de Richard Strauss, obre l’espec-
tacle amb solemnitat i grandiositat, a càrrec de tots els metalls 
i la percussió de l’orquestra. A continuació, una de les obres 
més sensorials del repertori, Les Hèbrides, de Felix Mendel-
ssohn: la corda i la fusta es fonen en unes onades de l’oceà 
captiven, enamoren i amenacen, i en fan una de les peces més 
cèlebres i estimades pels públics arreu del món. Finalment, 
l’esperit llegendari i èpic de Richard Wagner ens farà arribar al 
clímax del concert: l’obertura triomfal dels Mestres cantaires 
de Nuremberg i la Marxa fúnebre de Siegfried omplen l’audi-
tori amb l’exuberància simfònica de les òperes.

seva dona, la Pepita, és una gran exper-
ta en plantes medicinals i aromàtiques. 
Aquests rams d’espígol serveixen tant 
per dissimular l’olor dels animals com 
per espantar les mosques. Aquesta tra-
dició és seguida pels fills i passarà a la 
següent generació.

La inauguració d’aquesta escultura ha 
tingut lloc aquest mes d’agost en plena 
pandèmia. Les mascaretes, la distàn-
cia i la desinfecció de les mans han es-
tat les principals mesures preventives. 
Aquesta pestilència ha provocat que els 
portants no hagin baixat l’aigua de Sant 
Magí amb els carros ni hagin esmorzat 
a la població. Però per no perdre la tra-
dició, 25 membres de la confraria s’han 
desplaçat a l’Argilaga per inaugurar 
aquesta escultura i rebre d’en Joan i la 
seva família els tradicionals rams d’espí-
gol. Esperem que l’any vinent Sant Roc 
permeti celebrar als habitants de l’Argi-
laga la festa en la seva forma habitual.

Marc Dalmau Vinyals
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Ja s’estan 
preparant 
les activitats per 
aquest estiu!

Gran èxit de la tercera 
‘Primavera Musical de Vistabella’ 

Estem preparant les activitats d’estiu, 
piscina, natació, aiguagim, gimnàsti-
ca aquàtica, ioga a l’aire lliure, Futbito, 
pàdel, sortides en BTT, bàsquet, camin-
ades, concerts, casal d’estiu, festes ma-
jors...

Què és el que més t’agrada? Segur que 
al municipi de la Secuita trobaràs el teu 
espai per gaudir d’un estiu inoblidable.

Descarregat l’app eBando, és gratuïta i 
estaràs informat de tot.

ÈPOCA ANTIGA
Les guerres civils del segle I aC al territori i a la ciutat de 
Tarraco. Una proposta interpretativa pel jaciment de la 
Costa de la Serra1.

un dirigit per Pompeu que es centrava a 
la zona costanera entre els Pirineus i el 
riu Llobregat, i un segon poder coman-
dat per Sertori amb domini sobre les 
planes interiors i el riu Ebre. D’aquesta 
manera la Cessetània es va poder con-
vertir amb una àrea de contacte entre 
els dos poders. No obstant això, no s’hi 
van dur a terme enfrontaments impor-
tants que quedessin registrats en les 
fonts escrites o arqueològiques. Això no 
vol dir que el pas d’exèrcits no generés 
inquietud o alguns incidents sobre el te-
rritori i la ciutat.

Un aspecte a tenir present és que els 
exèrcits de Pompeu tornaven als cam-
paments d’hivern per l’Armilustrium o 
cerimònia de purificació de les armes. 
Aquesta festa tenia lloc els dies 19 de 
març i 19 d’octubre, és a dir, quan es sor-
tia de campanya i quan se’n tornava. A 
Roma els ciutadans es dirigien amb les 
armes a un lloc anomenat Armilustrium, 
al turó Aventí, on es celebraven sacrificis 
al so de les trompetes. Els campaments 
d’hivern de Pompeu es trobaven més 
enllà dels Pirineus. Per tant, la ciutat de 
Tàrraco no devia ser pompeiana i no 
oferia les suficients garanties de segure-
tat als seus exèrcits. Devia ser d’aquelles 
últimes ciutats que, després de l’assassi-
nat de Sertori l’any 72 aC, van passar a 
mans de Pompeu.

Pompeu devia portar una política d’or-
ganització i de consolidació del nou po-
der. Aquesta situació d’administració 

rigir Sertori a inicis de l’any 82 aC. Des 
d’aquí podia haver dut a terme la de-
fensa d’Hispània contra els exèrcits que 
serien enviats des de Roma. D’aquesta 
manera la ciutat podia haver servit com 
a base d’operacions per dur a terme la 
defensa del nord-est peninsular. Una 
defensa que es va planejar a través de 
diferents línies defensives: una primera 
als Pirineus, una segona a les serralades 
litorals i una tercera al riu Ebre. D’aques-
ta manera la ciutat de Tarragona devia 
viure el pas dels exèrcits de Sertori i 
els de Gai Anni, aquest darrer de partir 
opositor. Sertori va ubicar les seves tro-
pes fora de les ciutats segurament per 
no causar danys a la població i a les se-
ves construccions. En aquests moments 
es podien haver planificat la construcció 
de castella com el de la Costa de la Se-
rra. La Cessetània devia ser una regió 
que va viure el pas dels diferents exèr-
cits però sense sofrir un conflicte direc-
te entre aquests. La inestabilitat podia 
haver comportat la construcció de forti-
ficacions o el reforçament de les ja exis-
tents.

L’arribada de Pompeu l’any 77 aC al 
nord-est peninsular va venir motivat pel 
perill que Sertori pogués dur a terme un 
atac des d’aquesta posició sobre Itàlia. 
Segons García Morá, l’any 77 aC també 
va arribar Marc Perpenna Ventó, del 
mateix partit de Sertori, qui podia haver 
fondejat a Tàrraco. Aquest també podia 
haver desembarcat en algun punt inde-
terminat entre el riu Ebre i Dianium (Dé-
nia). Es van configurar dos grans blocs: 

De les guerres civils del segle I aC a Tàrra-
co i el seu territori pocs autors antics en 
parlen. De les guerres entre Sertori i 
Pompeu només apareix Tàrraco citada 
directament en una breu cita d’Estrabó 
i ho fa per dir-nos que va ser de les últi-
mes ciutats que van passar del control 
de Sertori al control de Pompeu. De les 
guerres entre Pompeu i Cèsar la ciutat 
apareix citada a l’obra de Juli Cèsar. Du-
rant el conflicte a Ilerda (Lleida) de l’any 
49 aC els tarragonins apareixen mencio-
nats pel seu suport a la causa cesaria-
na i per la promesa d’aportar cereals al 
seu exèrcit. Cap al final del conflicte Cè-
sar va tallar el subministrament de gra 
i va controlar la sortida al riu Ebre. Les 
tropes pompeianes només tenien dues 
alternatives i una d’elles era dirigir-se 
cap a Tarragona. Aquesta solució es va 
desestimar, ja que Tàrraco es trobava a 
massa distància. Un cop controlada la 
situació Cèsar hi va dur a terme una as-
semblea, potser per recompensar el seu 
suport a través de la concessió de l’es-
tatut de colònia a la ciutat tarragonina.

Els autors antics també en parlen de for-
ma indirecta. En la carta que Pompeu 
va enviar l’any 75 aC al Senat (recollida 
per Sal·lusti) es parla de les marítimes 
civitates. Aquestes ciutats no havien es-
tat destruïdes pels exèrcits, però el seu 
manteniment significava moltes despe-
ses. Entre aquestes ciutats costaneres 
hi podia haver la ciutat de Tarragona. 
Segons l’obra de Cèsar, la guerra de 
Sertori va dividir les ciutats entre parti-
dàries de Sertori i partidàries de Pom-
peu. Tarragona caldria situar-la com una 
ciutat que va passar a l’últim moment al 
domini de Pompeu.

Entre els autors moderns destaca García 
Morá qui va integrar Tàrraco en el con-
flicte de les guerres sertorianes (García 
1991). Com a capital de la Citerior devia 
ser la plaça forta cap a la qual es va di-

La tercera edició de la ‘Primavera Musi-
cal a Vistabella’ que s’havia de celebrar 
entre els mesos d’abril i juny, però que 
es va ajornar arran de la situació sani-
tària i, es va dur a terme a la tardor, del 
26 de setembre al 24 d’octubre. Un ci-
cle que impulsa la música de proximitat 
i qualitat amb cinc concerts de cambra. 
Tot plegat, en el marc incomparable de 
l’església del Sagrat Cor de Vistabella. 

El tret de sortida del festival va arribar 
de la mà de Naisa Duo, formació lide-
rada per Neus Plana i Maria Camahort. 
Un projecte musical que barreja la inter-
pretació de la flauta i la guitarra amb la 
percussió corporal. 

En segon lloc, el baríton de la Secuita, 
Francesc Ortega i la pianista Victoria 
Guerrero presentaren la història dels 
amors de la bella Magelona i el comte 
Pere de Provença. Un romanç del segle 
XV que el compositor Johannes Brahms 
explicat en 15 peces, amb la narració in-
tercalada del periodista Xavier Graset. 

La tercera proposta va anar a càrrec del 
Quintet Montsant, fusionant la corda 
fregada amb la percussió. Un concert 
que barrejava ritmes d’amalgama amb 
pinzellades de flamenc, jazz i del llen-
guatge rítmic indi Konakol. 

El penúltim concert arribà de la mà del 
violoncel·lista reusenc Roger Morelló i 
de la polifacètica Chia-Ying Chuang que, 
en aquesta ocasió, interpretaren obres 
de compositors com Telemann, Bach o 
Rossini en un viatge entre el barroc i el 
jazz. 

I per la cloenda la formació coral Ensem-
ble O Vos Omnes, que  portà a escena 
un programa lligat a la figura del compo-
sitor per excel·lència del renaixement: 
Josquin Desprez. En aquesta ocasió, els 
acompanyà el saxofonista Gerard Mar-
sal. Un experiment musical que posà en 
contacte la música de fa cinc segles amb 
la realitat del moment. 

Per tercer any, el cicle ha estat ideat pel 
cantant reusenc Marc Guerris. El direc-
tor musical destacà que ‘el cicle busca 
consolidar-se amb músics emergents i, 
enguany, hem apostat pel km0 amb uns 
programes que davallen del món clàssic 
però amb sonoritats de la modernitat, 
com per exemple la percussió corporal’. 

Més enllà de la voluntat d’obrir l’Església 
del Sagrat Cor de Vistabella al món ar-
tístic, aquest cicle també té la voluntat 
de ser un trampolí per col·laborar en la 
restauració d’aquest element moder-
nista. En els darrers anys, han restau-
rat alguns elements d’aquesta obra de 
l’arquitecte Josep Maria Jujol. L’església 
va ser declarada com a Bé Cultural d’In-
terès Nacional l’any 2011. 

H

¹ Aquest treball és una síntesi d’un treball final de màster sobre la Mediterrània Antiga realitzat amb la UOC 
entre el 2018 i el 2020. Les excavacions de l’ICAC a la Costa de la Serra han continuat al llarg dels anys 2019 
i 2020. L’any 2019 es van donar treballs amb màquina i durant una setmana es va treballar manualment 
amb la finalitat de delimitar l’àrea de llevant. Durant l’any 2020 les intervencions han durat tres setmanes i 
han anat orientades a aprofundir sobre les àrees que s’havien delimitat l’any anterior. 
S’espera que l’estiu del 2021 continuïn els treballs d’excavació.
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territori estava en fase d’expansió i do-
mini. La inexistència de torres a la part 
baixa sembla respondre a una funció 
més urbanística i cultural que no pas 
militar (Menchón/Massó 2019).

Els assentaments del Camp de Tarra-
gona es multipliquen. Ens trobem amb 
una densitat d’assentaments rurals que 
no es tornarà a repetir durant tota l’An-
tiguitat. Aquest fet s’ha de posar amb 
relació amb el control romà sobre el 
territori i el repartiment d’aquest a tra-
vés de la centuriació de la terra. Segons 
Josep Maria Palet, una d’aquestes cen-
turiacions s’ha posat en relació amb el 
llicenciament de tropes després de la 
victòria cesariana d’Ilerda (Palet 2003, 
Palet/Orengo 2010, Palet/Orengo/Rie-
ra 2010). En els últims anys ha millorat 
el coneixement dels assentaments del 
territori de la ciutat. En aquest context 
cal parlar de dos castella excavats: un 
a Puigpelat i un altre a les proximitats 
de l’Argilaga. Aquests assentaments ens 
parlen de construccions militars roma-
nes ubicades en punts estratègics i amb 
un domini important sobre l’entorn. 
Segons Moisés Díaz, el jaciment de Pui-
gpelat sembla mantenir una relació de 

racions de Roma ja des de la Segona 
Guerra Púnica. Les grans fases cons-
tructives de la muralla romana ja s’ha-
vien dut a terme abans del segle I aC. 
Tanmateix, durant aquests moments es 
podien haver dut a terme algunes refor-
mes o reconstruccions molt difícils de 
detectar arqueològicament. El panora-
ma d’inestabilitat política i militar es feia 
patent a la ciutat amb l’existència d’un 
campament a la Part Alta rodejat amb 
un sistema format per muralles i torres. 
La dicotomia entre el campament mili-
tar a la Part Alta i la ciutat a la part baixa 
viu un moment d’unificació amb la pro-
longació de la muralla del campament a 
la ciutat i al port. S’articula un sistema 
d’insulae a la part baixa que gira entorn 
d’un fòrum amb un temple de triple 
cel·la, a prop del port. D’aquesta mane-
ra les activitats econòmiques estarien 
protegides per la religió i per l’exèrcit. 
La muralla envoltava dos elements so-
bre els quals pivotava la ciutat, el centre 
polític i militar a la Part Alta, i la zona re-
sidencial i comercial que es desenvolu-
pa a partir del port i l’antic assentament 
ibèric (Mar et al. 2015, Mar et al. 2018). 
La muralla era un element de prestigi, 
una eina propagandística i política. El 

quins eren els punts estratègics que hi 
havia sobre el territori o si hi havia àrees 
de visibilitat compartida per una o més 
fortificacions. A través d’aquesta anàlisi 
s’evidencia que Tàrraco, la Costa de la 
Serra i Puigpelat tenien un paper de de-
fensa sobre el Camp de Tarragona més 
occidental. Fem referència sobretot a 
la zona situada entre els rius Francolí i 
Gaià i el Coll de Balaguer a l’Hospitalet 
de l’Infant. En canvi la fortificació d’Olèr-
dola evidencia un control visual al Camp 
de Tarragona més oriental, entre el riu 
Foix i Martorell. Per altra banda, el Puig 
del Gallicant sembla vigilar alguns punts 
de les Muntanyes de Prades i del Mont-
sant en el seu pas cap a les planes de 
l’interior.

La visibilitat de la Costa de la Serra s’obre 
cap a l’oest i el sud-oest del Camp de Ta-
rragona. L’àrea de més visibilitat estaria 
delimitada a l’est pel riu Francolí, al nord 
i a l’oest per les muntanyes prelitorals i 
el sud per la mar mediterrània. Contro-
lava una vasta zona entre el riu Francolí 
i la riera de Riudoms. El triangle entre el 
Coll de Balaguer, la desembocadura de 
la riera de Riudecanyes i la serra prelito-
ral també quedava integrada en la visibi-
litat des d’aquest assentament. També 
devia controlar gairebé tota la vessant 
dreta del riu Francolí fins a la Riba. Din-
tre d’aquesta zona hi ha bona part del 
traçat de la desviació de la Via Heraclea 
que anava de Tarraco a Ilerda. En queda-
va exclosa la part baixa del riu fins a Ta-
rraco. Si comparem la visibilitat d’aquest 

i gestió pompeiana es devia mantenir 
fins a l’any 49 aC quan Juli Cèsar es va 
fer amb el poder. L’antiga inscripció ho-
norífica dedicada a Pompeu es va girar 
i se’n va realitzar una de nova dedicada 
a Publi Muci Escevola, personatge que 
podia haver estat el prefecte al qual Juli 
Cèsar va encarregar la fundació de la 
colònia de Tarraco. La victòria d’un dels 
bàndols del conflicte significava la plas-
mació d’un nou ordre. El canvi de mans 
del poder era una cerimònia molt visual 
que havia d’arribar a la població i a la 
resta del territori. Segons Ruiz de Ar-
bulo, Escevola podia haver dut a terme 
l’elaboració del cens i del cadastre de la 
ciutat, i organitzar el repartiment de te-
rres entre les tropes llicenciades per Cè-
sar després de la victòria d’Ilerda (citat 
per Arrayás 2005, 86-87).

Des del punt de vista arqueològic, ni al 
territori ni a la ciutat de Tàrraco no es 
documenten destruccions o incendis 
provocats per la guerra o pel pas dels di-
ferents exèrcits. Al Camp de Tarragona 
tenim dos grans assentaments militars 
d’època romana. Un d’ells és a Olèrdola 
i l’altre a la mateixa ciutat de Tarrago-
na. Aquests emplaçaments es caracte-
ritzen per un sistema defensiu format 
per muralles i per torres. Tant Olèrdola 
com Tàrraco es troben en el pas de la 
via Heraklea, la principal via d’Hispania 
i posterior Via Augusta. Olèrdola és un 
assentament que s’ha interpretat com 
un castellum que es va abandonar a mit-
jans del segle I aC. Es diu que va tenir un 
paper important en el desplegament de 
tropes durant les guerres sertorianes. 
És una gran construcció militar romana 
amb un sistema de muralles i torres si-
milar a Tàrraco. Es diu que podria haver 
servit com a fortí i de lloc de vigilància 
de l’accés nord del territori de Tarraco 
a través de la Via Heraclea. La fortifica-
ció servia d’espai destinat als legionaris 
i requeria una guarnició petita, potser 
de cavalleria. Fins ara no s’ha ubicat on 
eren les casernes o les tendes, però si 
han localitzat militaria i monedes as-
sociades a la soldada dels legionaris 
(Bosch el 2003, Molist 2014).

En canvi, Tarraco és la gran base d’ope-

control sobre el poblat ibèric del Vilar a 
Valls i sobre el pas del Coll de Lilla (Díaz 
2009, Díaz 2013, Díaz/Ramírez 2015). En 
canvi, el jaciment de la Costa de la Se-
rra sembla evidenciar un control sobre 
la via de comunicació que unia Tàrraco 
amb Ilerda resseguint el flanc dret del 
riu Francolí. Les cronologies d’aquestes 
dues construccions semblen evidenciar 
un paper durant les guerres sertorianes 
i potser també durant el conflicte entre 
Pompeu i Cèsar.

Segons Oriol Olesti, a Arbolí es troba el 
puig del Gallicant. Els materials en su-
perfície també semblen mostrar una 
ocupació del segle I aC. També es lo-
calitzen algunes estructures que sem-
blen evidenciar una ocupació militar. El 
topònim Gallicant podria vincular-se a 
la presència militar romana i de tropes 
provinents de la Gàl·lia. Algunes uni-
tats tardorepublicanes s’anomenaven 
Gallicani (Olesti/Olesti 2010). També cal 
mencionar les troballes de glandes ins-
criptae a Picamoixons i a Prades. Segons 
Jordi López, la troballa d’aquest tipus de 
munició de plom empleada per foners 
es pot posar en relació amb el conflicte 
cesarià. A Picamoixons es van documen-
tar 82 projectils amb la inscripció SCAE, 
que podria fer referència a Escevola an-
teriorment mencionada. A Prades es van 
localitzar dues bales: una d’elles porta la 
inscripció SCA[E] i és similar a les loca-
litzades a Picamoixons. L’altra presenta 
dues inscripcions en la seva superfície, 
inscrita cadascuna en una cartel·la rec-
tangular. A la primera inscripció hi ha el 
numeral XII precedit per un símbol es-
quemàtic que sembla un ull. A la segona 
també hi ha el numeral XII precedit per 
un signe de difícil lectura. El numeral XII 
es podria associar a la legió XII que va 
intervenir a Ilerda (López 2003a, López 
2003b).

Els Sistemes d’Informació Geogràfi-
ca (SIG) són programes informàtics de 
cartografia que permeten analitzar el 
territori i arriben allà on no arribà l’ull 
humà. D’aquesta manera podem esta-
blir si hi havia contacte visual entre les 
diferents fortificacions, quines eren les 
àrees sobre què es tenia més visibilitat, 

Fig.1 Casc de centurió romà a Son Serra de Marina a Mallorca (Fotografia de l’autor)

Fig.2 Estudi de visibilitat des del jaciment de la Costa de la Serra 
(Mapa de l’autor)

castellum sobre els assentaments repu-
blicans que es van documentar en el 
treball sobre l’Argilaga (Dalmau 2013) 
aquest castellum és el centre de 18 pos-
sibles jaciments republicans, dels quals 
cap ha estat objecte d’una excavació ar-
queològica. Des d’aquest emplaçament 
tampoc es pot veure Tarraco. La visibili-
tat cap a la part oriental del territori de 
Tarraco quedava força limitada. Un altre 
element que cal mencionar és que quan 
arribem a aquest lloc es veu part de la 
Costa Daurada i el cap de Salou. La vi-
sibilitat arribava gairebé fins al Coll de 
Balaguer i dominava la Via Heraclea des 
d’aquest punt fins a Cambrils.

A tall de conclusió, les guerres civils 
del segle I aC no semblen haver afec-
tat directament el territori i la ciutat de 
Tàrraco. Les fonts escrites antigues no 
en parlen i les restes arqueològiques 
no mostren episodis violents associats 
a la confrontació entre els diferents ge-
nerals. No s’han detectat destruccions o 
incendis associats al pas de tropes. Però 
sabem que aquests episodis van afectar 
el nord-est peninsular i que el territori i 
la ciutat de Tàrraco podien haver viscut 
moments de tensió bèl·lica. Les notícies 
que arribaven sobre els enfrontaments 
que tenien lloc en àrees relativament 
properes podien provocar nerviosisme 
i una situació d’estrès generalitzat al te-
rritori i a la ciutat. La petició de proveï-
ments, les requises, el pas de tropes o 
la construcció d’estructures defensives 
són elements comuns en contextos de 

Aquests as-
sentaments 
ens parlen de 
construccions 
militars roma-
nes ubicades 
en punts estra-
tègics i amb un 
domini im-
portant sobre 
l’entorn
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guerra. En aquest sentit tenim Tarraco, 
una ciutat que pivota entre el campa-
ment militar a la Part Alta i el port a la 
part baixa. Tarraco és el centre d’un te-
rritori interior i dona entrada i sortida 
als seus excedents a través del port. Al 
mateix temps es donen processos de ro-
manització orientats a la implantació de 
Roma a la demarcació de la ciutat. Des 
d’aquest punt de vista es pot interpretar 
el jaciment de la Costa de la Serra.
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Fig.3 Restes arqueològiques del sector de llevant descobertes l’any 2020 
(Fotografia de l’autor)

Fig.4 Estudi de visibilitat compartida entre Tàrraco, Puigpelat, la Costa de la Serra i Olèrdola 
(Mapa de l’autor)

No s’han detectat des-
truccions o incendis as-
sociats al pas de tropes. 
Però sabem que aquests 
episodis van afectar el 
nord-est peninsular i 
que el territori i la ciutat 
de Tàrraco podien haver 
viscut moments de ten-
sió bèl·lica
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³Vam mantenir conversació telefònica amb Jordi Maristany el dia 20 d’abril de 
2020 i amb la seva mare Maria Paz Rivero el dia 21 d’abril de 2020.

⁴Fe d’errates: En la sortida excursionista que es va realitzar per primer cop al 
lloc es diu que els Estruch van ser-ne els propietaris fins el darrer terç del segle 
XX (Dalmau 2012, 9). En el treball sobre la història de la granja cistercenca, en 
l’apartat sobre la família Estruch vam mencionar que la família Estruch n’havia 
estat propietària des del 1897 fins el 1975 (Dalmau 2013, 104) . En el treball dels 
Estruch vam mencionar que la casa havia estat de la família Estruch fins als anys 
80 del segle XX (Dalmau 2018, 18). La casa va deixar de ser habitada en aquests 
moments i es va vendre definitivament l’any 2000. El valor de la finca urbana no 
es va tenir present en la transacció.

per dir missa, un calze, una patena, un coixí brodat, un missal, 
un corporal, una campaneta, una llàntia, dos canelobres i un 
pal·li entre altres objectes religiosos (Baldor 1999, 169. Dal-
mau 2013, 109-110). Malauradament en aquest inventari no es 
cita cap retaule.

Santa Úrsula i els monjos conversos

La importància d’aquesta peça radica en el pes que devia tenir 
en la vida comunitària dels germans conversos que treballa-
ven la finca durant els segles XIV i XV. Malauradament aquests 
són els segles pels que tenim menys informació històrica so-
bre la granja. De fet, no hi tenim documentat cap responsa-
ble de l’administració. Aquesta llacuna informativa es deu a 
l’absència de documentació escrita per aquests moments. Hi 
ha un buit entre la informació que ens aporta el Llibre Blanch 
i la informació que ens aporten els Llibres de la Cort. Però els 
monjos de Santes Creus en van ser propietaris fins a la desa-
mortització al segle XIX. La Tallada era una granja d’explotació 
agrícola i ramadera i un establiment monàstic a petita escala. 
Hi havia una petita esglesieta o oratori. Una petita campana 
devia indicar les hores litúrgiques. La granja era administrada 
pel grangiarius o majoral, cap visible de la comunitat de fra-
tres barbati o fratres conversi. Els germans conversos s’ocupa-
ven dels treballs manuals i dels temes seculars del monestir. 
D’aquesta manera la seva existència permetia la vida contem-
plativa i estudiosa dels altres monjos. 

Però els conversos també eren frares i dedicaven una part del 
dia a resar. En aquest sentit Santa Úrsula devia tenir un paper 
important en les hores que aquests monjos dedicaven a l’ora-
ció. En certa manera tenir un retaule d’aquest tipus en una 
granja cistercenca devia condicionar la mentalitat de la comu-
nitat religiosa. Podríem dir que si Santa Maria era la patrona 
del monestir de Santes Creus, Santa Úrsula ho era de la granja 
de la Tallada. El fet és important ja que ens situa una santa 
cristiana en l’òrbita d’una comunitat masculina. Les dones 
no tenien paper en la vida conventual d’un monestir masculí. 
Santa Úrsula devia representar l’ideal de dona que un monjo 
podia tenir durant l’Edat Mitjana. Santa Úrsula representava 
la màrtir que moria per la seva fe. Era el màxim exemple de 
l’amor i la passió per Crist. Santa Úrsula també devia repre-
sentar el recolliment i la seguretat d’aquelles dones familiars  

que els conversos havien conegut abans d’ingressar en la vida 
conventual. 

Descripció del retaule

L’estudi artístic del retaule ens pot aportar més informació so-
bre la vida conventual de la granja durant aquests moments. 
Horitzontalment el retaule de Santa Úrsula està format per 
tres parts: la part superior o àtic amb restes del guardapols 
gòtic i una lluneta semicircular, la part central o cos format 
per quatre compartiments historiats laterals i un de central 
amb la imatge central de la santa. A la part inferior trobem 
el banc o predel·la amb tres compartiments amb imatges de 
màrtirs. En el compartiment central trobem el Crist de Pietat. 
Les diferents caselles estan separades a través de motllures 
o impostes. Verticalment el retaule presenta tres carrers (dos 
de laterals i un de central) separats per muntants.  

Santa Úrsula va ser una donzella cristiana de la Britània ro-
mana que va ser martiritzada al segle IV aC. L’etimologia del 
seu nom prové d’ursus i significa “ossa petita”. És una santa 
amb molta devoció a Tarragona i a Valls. És copatrona de la 
capital de l’Alt Camp. Hi ha diferents versions sobre la llegenda 
de Santa Úrsula. Aquesta llegenda es pot llegir en el retaule 
a través de les diferents escenes historiades que composen 
els diferents compartiments. A l’escena central (2.1) es repre-
sentada la santa amb diadema reial i nimbe al cap. Amb la mà 
esquerra sosté la palma, símbol del martiri, i amb la mà dreta 
un arc compost que simbolitza la forma en que va morir. Es 
diu que el rei dels huns, Àtila, es va enamorar de la bellesa 
d’Úrsula i va demanar que fos la seva esposa. En negar-se va 
ser assagetada fins a morir. Als peus hi veiem agenollada una 
petita figura d’un monjo amb cogulla blanca i tonsura monàs-
tica. Aquest personatge podria estar representant a Bernat de 
Claravall. La presència d’aquesta monjo en actitud orant ens 
fa pensar en el monacat del Císter com a comitent de l’obra. 

Fig.2 Fotografia de la capella de la Tallada  (Fotografia de l’autor)

EDAT MITJANA
La capella i el retaule gòtic de Santa Úrsula de la granja 
santescreuina de la Tallada.H

Paraules clau: Císter, granja de la Talla-
da, capella modernista, retaule gòtic, 
Santa Úrsula.

Introducció

Des del nostre últim treball sobre la 
Tallada l’any 2018 (Dalmau 2018), l’edi-
fici ha sofert un nou enderroc que ha 
afectat l’àrea de tramuntana del segon 
pis. S’ha acabat d’enfonsar l’habitació 
que vam interpretar com a menjador 
i que estava sostinguda per tres arcs 
apuntats. Dos d’aquests arcs ja havien 
cedit i en quedava un tercer que encara 
aguantava. Aquest s’havia reforçat amb 
una paret de totxanes des del terra fins 
a la volta de l’arc. L’esfondrament segu-
rament s’ha donat a causa dels episodis 
de temporal i les ratxes de fort vent dels 
últims mesos.

Però en aquest treball no volem parlar 
de l’estat de l’edifici sinó d’una obra art. 
El retaule gòtic de Santa Úrsula és una 
peça amb un gran valor artístic i senti-
mental que es trobava a la granja cister-
cenca de la Tallada. Aquest retaule és 
gòtic i data dels segles XIV-XV. En vam 
donar una primera notícia en l’article 
mencionat sobre la família Estruch en 
aquesta mateixa publicació.

Després de molts mesos de veure pu-
blicat aquell treball vam contactar amb 
Maria Paz Rivero Estruch i el seu fill Jordi 
Maristany. Maria Paz Rivero era filla de 
Madrona Estruch i de Pedro Rivero. Era 
germana de Marita i recorda que ana-
va a estiuejar a la Tallada al costat de la 
seva mare Madrona i la seva tieta Maria 
Eulàlia. Hi van deixar d’anar als anys 70 
perquè la teulada ja començava a peri-
llar. El seu fill Jordi Maristany va partici-
par directament en la venda de la finca a 
un empresari vitivinícola l’any 2000.

La Tallada i la capella

Segons Maria Paz, aquest retaule havia 
estat situat a la capella de la casa i devia 
haver estat allí d’ençà que els monjos de 
Santes Creus n’havien estat els propie-
taris. Manté molt present en la memòria 
les habitacions i el mobiliari que hi havia 
a la casa. Davant de l’edifici hi havia la 
bodega on es portava el raïm i es feia 
el vi. També recorda l’espai obert que 
hi havia davant de la casa flanquejat 
per murs. En aquest espai hi havia una 
figuera i s’hi guardaven unes quantes 
ovelles. A la part del darrera del casal 
hi havia una gran sala on es guardaven 
les garrofes. Un cop dintre de la casa es 
trobava un pati obert, a mà esquerra 
les habitacions on vivien els masovers, 
a la dreta els estables i al fons els ma-
gatzems. També hi havia les escales que 

portaven al segon pis. Pujant a mà dreta 
recorda el menjador i la capella, i a mà 
esquerra la cuina, el bany i el rebost. A 
prop de la capella hi havia l’habitació de 
la tia. A la capella hi havia el retaule de 
Santa Úrsula que pertanyia a la casa. 

La capella és una estança d’aquest mas 
que estava situada al segon pis al costat 
de la sala vestíbul. En època modernista 
va ser reformada de forma total. Actual-
ment són dos sales i encara conserven 
les voltes de creueria modernistes amb 
capitells en forma d’àngels sostenint es-
cuts amb la doble creu de Santes Creus, 
la senyera i un motiu que no em sabut 
interpretar. També es conserven meda-
llons amb la creu de Santes Creus i els 
arcs de les portes. En aquest espai era 
on segurament hi havia el retaule de 
Santa Úrsula. Un inventari del 1623 con-
servat al Liber primum inventariorum a 
l’Arxiu Històric Comarcal de Valls parla 
d’aquesta capella. La capella disposava 
d’una porta i una clau, i hi havia un altar. 
Disposava de tots els objectes litúrgics 
per dir-hi missa: quatre tovalloles, una-
panna de tela per cobrir l’altar, vestits 

El retaule gòtic de Santa Úrsula 
és una peça amb un gran valor 
artístic i sentimental que es 
trobava a la granja cistercenca 
de la Tallada

¹ Donar les gràcies a Pedro Ros Sopranis per ha-
ver-nos enviat una fotografia del retaule. La foto-
grafia no te una bona resolució però pot servir per 
realitzar una primera aproximació a aquesta peça.

²Vam obtenir la referència en el Butlletí de la Biblio-
teca Parroquial de Barberà de la Conca del juliol de 
1972 en la pàgina 4. En el treball sobre els Estruch 
vam mencionar aquesta notícia on es parlava d’un 
retaule del segle XV (Dalmau 2018, 18).  En les notes 
3 i 4 d’aquest treball es diu que Pedro Ros ens va 
parlar d’aquesta peça i ens va dir que era romànic. 
Segons el nostre punt de vista, era gòtic i amb la 
venda de la casa va passar a una de les germanes 
(Dalmau 2018, 21). Posteriorment Pedro Ros ens va 
fer arribar fotografia d’aquesta peça i ens va acon-
sellar de ficar-nos en contacte amb Maria Paz Rivero 
Estruch de Barcelona.

Fig.2 Fotografia de la capella de la Tallada  (Fotografia de l’autor)
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Segons el nostre punt de vista, la lectura 
de les quatre escenes laterals es realit-
za de dreta a esquerra i de dalt a baix 
(1.1-1.2 i 3.1-3.2). Aquestes escenes mos-
tren cronològicament la llegenda més 
coneguda sobre la beata. Per voluntat 
del seu pare el rei Donatu de Dumnònia 
va ser promesa a un príncep pagà, Co-
nan Mariadoc, duc d’Armònica (1.1). En 
aquesta escena veiem al príncep pagà a 
la cort del rei Donatu agenollat davant 
del monarca. El monarca està assentat 
en un tro mentre rep el vassallatge del 
noble. Al fons de l’escena veiem la santa 
que sembla contemplar la petició de mà.  

Però la noia havia consagrat la seva 
virginitat a Déu i estava decidida a ne-
gar-se al casament. Mentre dormia se li 
va aparèixer un àngel aconsellant-la que 
no refusés el marit perquè podria oca-
sionar una guerra. Aleshores la santa 
va demanar endarrerir tres anys el ca-
sament esperant que el promès es con-
vertís al cristianisme. Va organitzar una 
peregrinació per mar a Roma conjunta-
ment amb 11.000 donzelles verges (1.2). 
En la segona escena veiem l’embarca-
ment de les donzelles en vaixells arro-
donits. Aquestes naus s’anomenaven 
coques i eren les habituals als segles XIV 
i XV. Tenien dues veles, una de quadrada 
i una de triangular. Les donzelles que se-
gueixen a Úrsula semblen embarcar des 
de la platja a través de naus més petites 
a rem. Les embarcacions que es troben 
en primer terme tenen les veles plega-
des i el pal major sembla representar la 
creu que guia la cristiandat. 

En el camí una tempesta va portar la nau 
miraculosament a un port de la Gàl·lia. 
Allí van seguir el Rin fins arribar a Colò-
nia i a Basilea i, a peu, fins a Roma. A la 

capital de l’imperi romà va convèncer al 
papa Ciríac i al bisbe de Ravenna Sulpici, 
perquè se’ls hi unissin (3.1). En la imatge 
hi veiem a la santa agenollada davant 
de tres personatges religiosos. Úrsula 
agafa la mà esquerra del personatge 
central i sembla besar-la. Aquest estaria 
representant al Papa, qui sembla beneir 
a la beata amb la mà dreta. A banda i 
banda destaquen dos religiosos per la 
seva indumentària. Porten capel verme-
ll, un barret de forma rodona amb cas-
quet baix, i capes també de color verme-
ll. Aquesta indumentària identifica als 
cardenals de l’església. Hi ha tota una 
munió de personatges que contemplen 
l’escena. En el fons es veuen edificis. 

Junt a aquests jerarques van anar cap al 
nord fins arribar a Colònia a Alemanya. 
La ciutat era assetjada pels huns i les 
noies van ser fetes presoneres i execu-
tades per decapitació (3.2). En la imatge 
veiem a la santa amb les mans en ac-
titud d’oració, mentre el cap dels huns 
l’apunta amb un arc. Mentrestant els 
soldats decapiten a les donzelles amb 
espases. En el fons s’hi veu un paisatge 
marítim amb les coques. 

A la part inferior s’hi troba la predel·la 
separada del cos central a través d’una 
motllura. Hi trobem tres compartiments 
que segueixen la direcció dels carrers 
superiors. En el central (2.2) s’hi troba la 
representació simbòlica de Crist al Se-
pulcre acompanyada de la Mare de Déu 
i, possiblement, Sant Joan, vestit de ver-
mell. Es veu a Crist nu sortint d’un sar-
còfag cobert parcialment amb un sudari 
i ensenyant els estigmes en les mans, 
símbol de la crucifixió. En els comparti-
ments laterals (1.2 i 3.2) hi són represen-
tades quatre santes màrtirs. Tres d’elles 
porten la palma que n’identifica el mar-
tiri. Com a fons s’hi veuen muntanyes i 

arbres que donen continuïtat als dos 
compartiments laterals (1.3 i 3.3). Tots 
els personatges de la predel·la porten 
nimbe circular sobre el cap a excepció 
de Crist que porta el nimbe crucífer que 
li és propi. 

Com a curiositat mencionar que hi ha 
una llegenda que parla de Santa Úrsula 
i les 11.000 verges, però aquesta llegen-
da sembla arrancar d’un error de lectu-
ra de les fonts del segle IX. Originària-
ment al segle V es parlava d’entre dos i 
onze noies. Part de l’error es troba en la 
confusió en la lectura entre els termes 
llatins undecimilia (que vol dir onze) i un-
dicimila (que vol dir 11.000). A més a més 
una de les noies es deia Ximillia, fet que 
hauria  fet augmentar la confusió. En el 
moment que es van pintar les diferents 
taules es devia parlar de la llegenda de 
les 11.000 verges.

Conclusió

Per concloure, el lloc de la Tallada és un 
punt clau del Camp amb una història 
documentada des del segle XII, quan el 
lloc va ser colonitzat per Guillem de Cla-
ramunt. A partir del segle XIII va passar 
al Císter. L’existència d’aquest retaule 

gòtic dedicat a Santa Úrsula no fa més 
que emfatitzar el caràcter religiós de 
l’establiment de Santes Creus. Amb els 
segles aquesta peça es va convertir en 
una relíquia i una peça estimada per la 
burgesia industrial del segle XIX que va 
ocupar el lloc. Si la traiem del seu con-
text original perd bona part de la seva 
essència i es converteix només amb una 
peça de museu. La Tallada sense aques-
ta peça no es podria interpretar ja que 
aquest retaule forma part de la seva his-
tòria. Esperem que en un futur es podrà 
fer un treball més exhaustiu amb imat-
ges de millor qualitat d’aquest retaule.

Apèndix A. Els misteris de la Tallada. 

Diu la llegenda que realment els prelats 
que residien a la Tallada no eren simples 
monjos, i que el mas de la Tallada feia 
la funció d’encobrir uns membres de la 
Santa Inquisició. Els vilatans que hi ana-
ven a moldre les olives sentien crits abo-
minables demanant clemència, plors i 
gemecs. Al preguntar als monjos sobre 
aquests fets, aquests contestaven que 
eren monjos que feien penitència i que 
els crits de clemència anaven dirigits a 
Déu. Volien ser deslliurats de tot pecat. 
Els plors i els gemecs eren conseqüèn-
cia de les seves pròpies mortificacions. 
Els vilatans tenien por de que si denun-
ciaven aquests fets podien acabar en 
el captiveri i ningú gosava fer res. Amb 
la desamortització els propietaris van 
descobrir molts aparells de tortura i 
uns passadissos que anaven als Masos. 
A través d’aquests túnels introduïen els 
pobres presos i així no aixecaven sospi-
tes entre els vilatans. Es diu que el tresor 
de la Tallada són les monedes i joies que 
portaven els captius per poder com-
prar la seva llibertat i la fi del patiment. 
Aquest tresor encara resta enterrat allí 
(Clua 2019, 50). 
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Fig.3 Planta de la capella de la Tallada i ubi-
cació d’elements decoratius 

(Dibuix i fotografies de l’autor)

⁵ Retaule significa literalment “darrera de la taula”. 
L’altar és la taula cerimonial sobre la que s’oficia la 
missa. Per tant, retaule fa referència a la peça que hi 
havia darrera de l’altar.
(Dalmau 2013, 104) . En el treball dels Estruch vam 
mencionar que la casa havia estat de la família Es-
truch fins als anys 80 del segle XX (Dalmau 2018, 
18). La casa va deixar de ser habitada en aquests 
moments i es va vendre definitivament l’any 2000. 
El valor de la finca urbana no es va tenir present en 
la transacció.

⁶ Va ser un regne que va existir a la Britània a l’ex-
trem sud-oest de l’actual Anglaterra.

⁷ Actual Bretanya, antigament formava part de l’Im-
peri Romà.

⁸ Ciutats situades a l’actual Alemanya.

Fig.4 Retaule de Santa Úrsula, ori-
ginàriament del Mas de la Tallada 

(Font: Pedro Ros)



CALAIX CREATIU un conte
de la mà de Muntsa Plana i VallsC

En els boscos de la memòria
Obrint finestres a la vida

Eren a taula sopant quan de cop i volta, amb  tristesa, la nena 
va preguntar.

Per què menteixen les persones?

Oh, filla meva, són covardes. Tenen por. La boca parla depre-
sa... Has d’aprendre a llegir entre línies, a escoltar la mirada.

Escoltar la mirada?

Si. La boca menteix, els ulls no ho fan mai. Mira als ulls quan 
et parlin i quan parlis, llegeix el que diuen les mmans, el cos, la 
respiració... Les paraules malauradament han perdut el sentit, 
les han maltractat, enverinat, assassinat... ja no importen. Són 
buides, se les endú el vent. El que importa de veritat són els 
fets. Petita meva, que mai t’aturi una mentida ni una Parau-
la-feridora. No t’escoltis la buidor. Que les pors dels altres no 
t’apartin del teu camí.

De matinada, un dolç cant va entrar per la finestra que era 
oberta de bat a bat i una abraçada de paraules va embolicar-la.

“No totes les paraules han estat assassinades!!” va dir-li el pen-
sament.

I va deixar-se bressolar per una pluja de paraules-dibuixades, 
paraules-roure, paraules-fresques com l’aigua que baixa de 
les muntanyes. Va sentir-ne el seu aroma i la melodia d’uns 
mots vestits de veritats.

Paraules-regalades, no pas per evadir-se...sinó per ser més 
forta.

Paraules-caliu, per escalfar l’ànima les dures nits d’hivern.

Paraules-record, per sentir l’abraçada a la pell (del cor).

Paraules-Il·lusionades, per tornar a viure. 

Paraules-mirada, per saber que són certes. 

Paraules-silenci, per sentir més intensa l’abraçada. 

Paraules-llanterna, perquè tot és molt fosc.

Paraules-que-acompanyen, perquè la tristesa és infinita. 

Però per damunt de totes elles: PARAULES-FETS, perquè són 
les úniques veritablement reals.

Punts de Llum l’encerclaren bategant-li la pell.

Foscor Infinita xiuxiuejant simfonia d’estrelles.

“No tot està perdut!” va pensar amb un somriure.

Bon dia, petita meva, què et sembla si preparem un bon es-
morzar i anem a passejar? 

La petita va somriure, i en un tres i no res ja s’havia tret les 
lleganyes i posat el vestit de les set butxaques, el que ella deia 
que li donava sort. 

Caminaven, ara, rient i cantant quan, de cop i volta, la xiqueta 
es va aturar.

Per què ens miren així? 

Ai petitona... estan avorrits... En el fons desitjarien tornar a 
tenir el valor que els embolicava quan eren petits... Ells també 
somiaven, saps? També tenien Il·lusions... En aquell moment, 
potser, guardaven igual que tu una llibreta a la tauleta de nit, 
i cada vespre afegien a la llista de desitjos un somni per dur 
a terme... Però mira-te’ls ara... Se’n han oblidat. Ja no parlen 
entre ells... només miren les pantalles... Han perdut els colors! 
No es recorden del que somiaven...i aspiren, tan sols, a ser 
meres fotocòpies de la mediocritat... 

Tots s’assemblen...són gairebé iguals... Em fan una mica de 
por...

Han deixat de pensar per ells...

-Amb tristesa respira fons, després dibuixa un somriure i ex-
clama- però diguem, què vas apuntar ahir a la teva llibreteta? 
Què desitges que fem avui?

Avui...mmmmmmm... anem... anem...anem a abraçar-nos als 
arbres? Vull que m’expliquin coses! Son molt savis, saps?

Ah si? I com ho saps això?

Aquesta nit una libèl·lula ha entrat a la meva habitació...

També a tu?! Vaja! Ha estat una nit màgica per les dues! A mi 
les estrelles m’han regalat cançons.

La petita obre els ulls i pica de mans.

Mare! Doncs anem a abraçar els arbres... després ens estirem 
a terra...i...m’ensenyes aquestes cançons? 

Em sembla meravellós. 

I s’agafen de la mà mentre s’allunyen lentament, poc a poc, 
camí del bosc.

Muntsa Plana i Valls



LA RECEPTAR
Sopa de ceba

Preparació:

1. Tallar les cebes a grills.

2. Posar a sofregir en un cassó amb un raig d’oli, un cop 
s’escalfi afegir una mica de sal, abaixar el foc i sofre-
gir-les a foc molt lent fins que s’estovin, es transparentin 
i deixin anar el seu propi suc.

3. Afegir el caldo i deixar bullir mitja hora més a foc mo-
derat.

4. Afegir pebre a gust.

5. Repartir en cassoles de fang o en bols que aguantin 
el forn.

6. Cobrir amb les torrades i del formatge ratllat per so-
bre.

7. Gratinar fins que el formatge es fongui, servir ben ca-
lent.

Si ve de gust, es pot afegir un ou abans de les torrades.

Bon profit!

Pastís de iogurt i nabius

Preparació:

1. Posem en un pot 300 g de nabius, 2 cullerades de su-
cre, la pell de dues llimes, mitja cullerada d’anís en gra, 
un canonet de canyella, un raig de licor d’ametlla i sal.

2. Ho coem a foc baix durant 1 hora per aconseguir una 
melmelada de nabius.

3. Separem clares de rovells de 3 ous. Les clares aniran 
a un pot i els rovells, a un altre.

4. Muntem les clares amb una mida de sucre.

5. Muntem els rovells amb una mida de sucre.

6. Afegim 1 iogurt, mida d’oli OVE i mida d’oli de coco. 
Ho integrem.

7. Hi afegim les clares reservades. Les integrem.

8. Tamisem al bol 1 sobre de llevat químic i 3 mides de 
farina. Ho integrem.

9. Hi afegim al bol 100 g de nabius. Els integrem.

10. Untem un motlle amb mantega i farina.

11. Omplin el motlle amb la massa. Ho enfornem a 180º 
durant 25 minuts.

12. Emplatem un tall del pastís amb la melmelada de na-
bius per sobre.

Pebre

Llesques de pa torrat (fi-
nes)

Formatge ratllat per fon-
dre (maasdam o emmen-
tal per exemple)

1/2 mida oli OVE  
1/2 cullerada d’anís en 
gra
1 sobre de llevat químic  
2 llimes  
2 cullerades de sucre  
1 canonet canyella  
Sal
Mantega
Licor d’ametlla

PER A 4 PERSONES

1,5 Cebes de figueres

1,5l. De brou de verdures 
lleuger

Oli d’oliva

Sal

PER A 4 PERSONES
400 g nabius  
3 ous  
1 iogurt (ha de ser en pot 
de vidre, ens servirà de 
mida)
3 mides de farina  
2 mides de sucre
1/2 mida d’oli coco tem-
perat

EL RACÓ DE LA NATURAN
Verdura i fruita del mes 
de maig

Verdura i fruita del mes 
de juny

Són mesos que es respira un ambient ple de vida, de 
molts canvis, d’emocions a flor de pell, de desitjos, de sol i 
pluja... Però sobretot, la primavera és el gran moment de 
les flors i els seus fruits. 

Apunt pel territori:

Tots sabem la importància que té consumir productes 
de temporada, així és com influïm en la nostra manera 
de consumir, és com podem garantir un futur més equili-
brat amb el nostre entorn, donar força al nostre territori, 
i també, a estar més sans!  

Ganes de saber què ens alimenta, quines verdures i frui-
tes toca? 

Podeu veure cada mes a www.etselquemenges.cat.

Menja bé, 
menja sa, hi 

guanyem tots!
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Finalitzades les obres de 
construcció del futur Casal de 
la Gent Gran i Centre de Dia

Ha finalitzat la construcció de l’edifici 
que ha d’acollir el Casal de la Gent Gran i 
Centre de Dia. Situat al costat de la zona 
d’equipaments esportius, compta amb 
una superfície total construïda de més 
de 400 metres quadrats i disposarà de 
dos espais molt diferenciats.

El primer es destinarà a un ús lúdic i de 
serveis per la gent gran, consta d’una 
sala de més de 100 m2, divisible en tres 
sales, on es podran organitzar conferèn-
cies, lectures, concerts, projeccions, ac-
tivitats, treballs manuals, balls, dinars, 
etc., lavabos, sala de perruqueria – po-
dologia, control d’accés, un gran espai 
diàfan d’entrada i una terrassa exterior 
privada. Aquest espai no serà tutelat i el 
seu accés i ús serà lliure per la gent gran 
del municipi.

L’altra part de l’edifici serà d’accés res-
tringit, de caràcter tutelat i hospitalari, 

es destinarà a aquelles persones grans 
que necessiten una atenció més es-
pecifica i professional, està adaptat a 
necessitats més hospitalàries de dia, 
comptarà amb sala de consulta mèdica 
- rehabilitació, sala de control d’inferme-
ria, dutxa geriàtrica, lavabos, vestidors, 
vestidors de personal, bugaderia, cui-
na, menjador – sala d’activitats i repòs, 
espai exterior privat i enjardinat i sala 
d’equips tècnics. La seva capacitat màxi-
ma serà de 20 usuaris.

En tots dos espais han prioritzat els cri-
teris d’eficiència energètica, llum natu-
ral, climatització i adaptació de l’acces-
sibilitat.

Les obres s’han realitzat en dues fases, 
la primera va estar adjudicada a l’em-
presa Jordi Riera, S.L., que va executar 
obres per valor de 174.792,74 €, abans 
de presentar concurs de creditors l’agost 

de 2019. Això va obligar a l’Ajuntament a 
refer el projecte i tornar a treure’l a con-
curs, no sense penalitzar a l’empresa 
per incompliment de contracte amb la 
quantitat de 21.689,88 € que tenia dipo-
sitats com a fiança de l’obra. La segona 
part es va adjudicar a l’empresa Edifica-
cions i Reparacions Tàrraco, SL per im-
port de 655.911,92 €, empresa que ha 
finalitzat la construcció de l’edifici.

Per al seu finançament s’ha comptat amb 
l’ajut de la Diputació de Tarragona que 
ha subvencionat un total de 339.373,90 
€, compromesos del PAM dels exercicis 
2017 i 2018, d’una subvenció del Fons de 
la Unió Europea pel Desenvolupament 
Rural de 98.000,00 € i de la subvenció 
de la Generalitat de Catalunya correspo-
nent al programa PUOSC de 250.000,00 
€, amb dues últimes compromeses per 
l’anualitat 2020. L’Ajuntament de la Se-
cuita ha aportat 121.340,88 de fons pro-

pis, més l’equipament de les instal·la-
cions valorat amb uns 80.000,00 €.

La presidenta de la Diputació de Tarra-
gona, Ilma. Sra. Noemí Llauradó, va vi-
sitar les obres el passat dia 18 de març, 
felicitant el municipi de la Secuita per 
aquest nou equipament i destacant que 
tant la millora de la carretera com el nou 
Centre de Dia “contribueixen a una mi-
llor qualitat de vida i afavoreixen un te-
rritori més equilibrat i sostenible”.

La posada en funcionament de les noves 
instal·lacions està prevista per la tardor 
d’aquest any, un cop equipat, dotat de 
personal i que s’hagin obtingut tots els 
permisos oficials i la concertació de pla-
ces públiques subvencionades amb el 
departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya.
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Finalitza la segona fase de restauració de 
l’Església de Vistabella

Es preparen els te-
rrenys que acolliran 
els futurs dipòsits 
de gas propà

El passat mes d’abril es va finalitzar la 
segona fase de restauració de l’Església 
del Sagrat Cor de Vistabella. Edifici reli-
giós d’estil modernista obra del gran ar-
quitecte Josep M Jujol i Gibert, propietat 
de l’Arquebisbat de Tarragona, va ser 
encarregat i sufragat pels veïns de Vis-
tabella l’any 1917 amb la finalitat de què 
el poble disposes d’església parroquial 
pròpia. Va ser construïda pels mateixos 
veïns de Vistabella i va ser consagrada el 
25 d’abril de 1923 per l’arquebisbe Vidal 
i Barraquer.

En aquesta segona fase s’han consolidat 
i netejat totes les façanes exteriors de 
l’edifici, s’ha reconstruït la sagristia, les 
cobertes i la il·luminació exterior que va 
quedar pendent en la primera fase de 
restauració. Les obres que ha ascendit a 
150.000 € i han estat sufragades, a parts 
iguals, pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya amb 50.000 €, 
l’Ajuntament de la Secuita amb 50.000 € 
i l’Arquebisbat de Tarragona. Les obres 
han estat dirigides per l’arquitecte San-
ti Prats i realitzades per l’empresa Jaén 
Vallés, S.L.

L’Ajuntament ha procedit a la neteja 
dels terrenys que han d’acollir els fu-
turs dipòsits de gas propà pel submi-
nistrament urbà de la Secuita. Aquests 
terrenys de recent adquisició (per cessió 
gratuïta) estan ubicats a la zona d’equi-
paments tècnics al costat dels dipòsits 
d’aigua de la Secuita.

Està previst que la xarxa de gas entri 
en funcionament abans del pròxim hi-
vern, en aquests moments també s’han 
iniciat els treballs de canalització de la 
canonada que unirà els dipòsits amb la 
xarxa existent, de més de 4.500 metres 
ja instal·lats en diferents actuacions an-
teriors.

Han finalitzat les obres de reurbanitza-
ció del carrer i plaça Major de les Gunyo-
les, l’actuació ha consistit en la demolició 
dels antics paviments, molt malmesos, 
en la construcció de noves voreres a la 
plaça, la delimitació de zones d’aparca-
ment i guals que facilitin l’entrada de 
vehicles, el soterrament de línies elèc-
triques aèries, la demolició d’una antiga 
bassa per poder donar més amplada al 
carrer Major i facilitar el gir dels vehicles 
direcció a Vistabella, així com la reposi-
ció d’un nou asfaltatge de tota la calça-
da.

Les obres van estar adjudicades a l’em-
presa Tempo Facility Services, SLU en un 
primer moment i finalitzades per Cons-
truccions i Reparacions Tàrraco, S.L. 
després d’abandonament de la prime-
ra. El cost total ha estat de 60.972,03 € 
assumit íntegrament per l’Ajuntament, 
que també ha penalitzat a Tempo Faci-
lity Services, SLU amb 9.524,54 € com 
indemnització per incompliment de 
contracte.

Finalitzada la reu-
rbanització del ca-
rrer i plaça Major de 
les Gunyoles

Aquests darrers mesos hem estat testi-
monis d’alguns canvis en els carrers, la 
funció dels nous elements urbans és la 
de protegir els vianants en els seus reco-
rreguts habituals.

Han estat instal·lades baranes en els 
recorreguts escolars, en els llocs ata-
lussats per evitar caigudes i en aquelles 
zones on s’havien encreuaments perillo-
sos per la calçada, adreçant als vianants 
per recorreguts segurs. També han es-
tat instal·lades jardineres amb diversitat 
de plantes i flors, que a més d’embellir 
els carrers protegeixen i eviten que els 
vehicles puguin pujar damunt de les vo-
reres garantint en la mesura del possi-
ble l’accessibilitat dels vianants. D’altres 
elements nous com papereres, bancs i 
pilones que completen l’actuació.

El nou mobiliari ha estat adquirit en di-
versos lots; el subministrament i col·lo-
cació de bancs, pilones, papereres i 
tanques a l’empresa NOVATILU, S.L. per 
import de 60.738,96 € i, el subministra-
ment de jardineres a l’empresa Crous 
Expert, S.L. per import de 29.395,74 €. 
Els treballs de plantació, enjardinament 
i manteniment han estat encarregats a 
l’empresa Volpal, S.L. La corporació mu-
nicipal ha assumit la totalitat de la inver-
sió realitzada.

Manca encara la retolació de les roton-
des.

En aquest moment ja s’està estudiant 
com abordar la tercera fase de la restau-
ració, en la seva part interior. L’objectiu 
és aconseguir que, aquesta petita joia 
modernista que tant estimem, pugui 
lluir tota la seva esplendor coincidint 
amb el centenari de la seva consagració 
(2023).

Tot un repte!

Nou mobiliari urbà per protegir 
els vianants
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S’han iniciat les obres de 
rehabilitació de l’ala Est del 
Casal de l’Argilaga

A finals del mes de març van comença les 
obres de la reforma integral de l’Ala Est 
de Casal de l’Argilaga, en tractar-se d’un 
edifici d’estil modernista industrial, ca-
talogat i protegit al Catàleg Municipal de 
les Normes Subsidiàries de Planejament 
Urbanístic de l’Ajuntament, s’ha estat 
extremadament curós en la protecció 
de la seva estructura i façanes, així com 
en el manteniment dels seus elements 
característics de valor arquitectònic, in-
tentant conservar l’espai interior per tal 
que continuï desenvolupant la seva acti-
vitat dels darrers 100 anys.

Els treballs de rehabilitació, bàsicament, 
consistiran en la substitució de l’anti-
ga teulada (actualment de fibrociment) 
i els cavalls de fusta que l’aguanten, la 
demolició i nova construcció de la caixa 
escènica i de l’escenari, el reforçament 
de les parets laterals, la reposició del 
paviment i la reconstrucció del distri-
buïdor de l’entrada de l’edifici. També 
incorporen aïllaments tèrmics, acústics, 

sistemes de climatització, ventilació, 
d’extinció d’incendis i d’il·luminació més 
eficients i sostenibles.

Adjudicades les obres a l’empresa Cons-
truccions Jaén Vallés, SL per import de 
311.013,67 €, i l’obligació de la contrac-
tació de dues persones del municipi en 
situació d’atur durant tota la durada 
de les obres. Aquesta actuació compta 
amb una subvenció de la Diputació de 
Tarragona (PAM-2019) per import de 
57.404,00 € i, de la Generalitat de Ca-
talunya (PUOSC-2020) per import de 
120.000,00 €, afrontant l’Ajuntament la 
resta amb recursos propis (133.609,67 
€).

A més de la reforma del Casal, l’obra 
també suposarà una millora en el canvi 
de la xarxa de subministrament d’aigua 
potable del carrer Sant Pau i la plaça de 
les Escoles de l’Argilaga per la substitu-
ció de les actuals canonades de fibro-
ciment per unes noves de polietilè i la 

construcció d’una nova xarxa pública 
d’hidrants contra incendis als carrers 
abans esmentats fins a l’edifici del Casal 
de l’Argilaga, en el que s’instal·larà un 
sistema de ruixadors contra incendis.

Aquesta xarxa d’extinció d’incendis, en 
compliment de les exigències tècniques 
requerides per l’informe de Bombers de 
la Generalitat de Catalunya, comptarà 
amb un dipòsit soterrat amb capacitat 
per a 38.000 litres d’aigua i un sistema 
de bombeig per impulsió que s’ubicarà 
en el recinte de les antigues escoles de 
l’Argilaga.

La durada prevista d’aquesta actuació 
s’estima aproximadament en sis mesos, 
període en què el Casal de L’Argilaga 
restarà tancat al públic, en compliment 
de les exigències del pla de Seguretat de 
l’obra.

Durant el mes de novembre s’ha dotat 
a l’equip de treball de la Brigada Muni-
cipal d’Obres i Manteniment d’una nova 
furgoneta “Fiat Doblo Cargo Base”, per 
tal de facilitar les tasques pròpies de la 
Brigada”, amb més capacitat i versatili-
tat que l’anterior.

La “Renault Kangoo” substituïda, de 
menys capacitat de càrrega, però amb 
un perfecte estat per continuar pres-
tant servei, ha passat a reforçar les tas-
ques pròpies de la Brigada de Municipal 
de Neteja, facilitant els desplaçaments 
que aquest equip de treball ha de fer als 
diferents equipaments repartits entre 
els quatre pobles del municipi.

La compra del nou vehicle es va adjudi-
car al concessionari “Motor 23, S.A.” de 
Tarragona, per l’import d’11.994,00 €., 
amb el canvi de nom inclòs.

Durant aquesta tardor ha calgut fer una 
reparació d’urgència al camí de l’Estació 
de Vistabella, que a causa de l’arrosse-
gament ocasionat per l’aigua de les plu-
ges s’havia ensulsit en un tram, posant 
en greu perill la circulació de maquinària 
agrícola en el tram afectat, amb el risc que 
els tractors poguessin bolcar pel desnivell 
existent.

S’ha hagut de construir un mur d’escullera 
de 115 metres de llarg per uns 2 metres 
d’altura que aguanti la contenció del te-
rreny, així com pavimentar amb formigó 
tota la superfície del camí que transcorre 
per damunt de l’escullera, per tal d’evitar 
que l’aigua torni a malmetre el ferm del 
camí.

Les obres han estat encarregades a l’em-
presa Excavaciones Abajo Navarro, S.L. 
per import de 17.300,73 €, que ha assumit 
íntegrament l’Ajuntament.

Dotem els equips 
de treball amb nous 
vehicles

Espai segur pels 
jocs a Vistabella

Millores en el Camí 
de l’Estació de 
Vistabella

A l’espai de jocs infantils situat a la pista 
de Vistabella es va detectar que el mur 
que l’envoltava s’havia malmès perquè 
tenia una pobra cimentació, això podria 
suposar un perill per la mainada que 
juga a la zona dels jocs infantils.

Es va enderrocar l’antic mur i s’ha fet 
una nova cimentació i s’ha aixecat una 
nova tanca que delimita l’espai i el fa se-
gur, eliminant d’aquesta manera el perill 
que podia suposar per la canalla la cai-
guda de l’antic mur.

Els treballs han estat encarregats a l’em-
presa Consecuit, S.L. per 4.864,55 €, a 
càrrec de l’Ajuntament.
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L’amenaça dels grans parcs de 
producció fotovoltaica
El passat 26 de novembre de 2019, la 
Generalitat de Catalunya va aprovar el 
Decret-Llei 16/2019 de mesures urgents 
per l’emergència climàtica i l’impuls de 
les energies renovables, mesos després 
el 23 de juny de 2020, el Govern de l’Es-
tat d’Espanya aprovà el Reial Decret-Llei 
23/2020 pel qual s’aprovaven mesures 
en matèria d’energia i en el d’altres àm-
bits per a la reactivació econòmica.

Ambdós decrets obrien la porta a la 
implantació a reu del territori de grans 
extensions de plantes de producció 
d’energia fotovoltaica i parcs eòlics. Au-
tomàticament i conscients de l’impacte i 
pressió especulativa del que això podria 
representar l’Ajuntament de la Secuita 
en sessió plenària de 27 de juliol de 2020 
va aprovar inicialment, per unanimitat, 
la Modificació puntual de les NSP refe-
rent a la regulació dels usos urbanístics, 
que, entre altres, modifica l’article 103 
de les normes urbanístiques.

Aquest article 103 estableix, amb caràc-
ter general, els usos permesos i els usos 
prohibits en el sòl no urbanitzable. La 
nova redacció proposada d’aquest arti-
cle 103 estableix que les plantes solars 
fotovoltaiques en els sòls de protecció 
especial i de protecció territorial definits 
al Pla Territorial Parcial del Camp de Ta-
rragona, és un ús prohibit.

Simultàniament a l’aprovació inicial de la 
modificació puntual de les NSP esmen-
tada al paràgraf anterior, el plenari mu-
nicipal va acordar la suspensió, per un 
termini de 2 anys, de l’atorgament de lli-
cències que afectessin (entre altres) l’ús 
“Parcs eòlics i plantes solars fotovoltai-
ques en sòls de protecció especial i de 
protecció territorial així definits pel Pla 
Territorial Parcial del Camp de Tarrago-
na (PTPCT)”.

Aquesta ràpida maniobra ha permès 
aturar en un primer moment les sol·li-
cituds fermes de tres implantacions al 
municipi de la Secuita, amb una afec-
tació de més de 600 hectàrees i un im-
pacte paisatgístic considerable donat 
que majoritàriament els projectes eren 
situats entre Vistabella, l’Argilaga i la Se-
cuita. També l’Ajuntament ha presentat 
informe desfavorable sobre la construc-
ció d’una nova línia d’evacuació des del 
Pla de Santa Maria fins a l’estació trans-
formadora de Perafort, que travessava 
el terme municipal amb la construcció 
de noves torres elèctriques en tot el seu 
recorregut.

La pressió que en aquest moment el 
municipi de la Secuita està suportant 
per part de les grans companyies inte-
ressades en la implantació d’aquests ti-
pus de plantes de producció elèctrica és 
molt forta i alguna d’elles ha presentat 
recurs davant de la Generalitat de Cata-
lunya contrari a la resolució per part de 
l’Ajuntament.

Certament l’ombra de nous perill plane-
gen sobre el terme municipal de la mà 
d’importants companyies energètiques 
que han vist el municipi de la Secuita 
com a camp abonat per la implanta-
ció de grans superfícies de producció 
d’energia fotovoltaica. La forma de vida 
que hem triat, respectuosa amb el nos-
tre entorn agrícola i paisatgístic es veu 
amenaçada.

Som conscients i tenim clar que ener-
gèticament hem de tendir a l’autosufi-
ciència i l’enfoquem a polítiques muni-
cipals que afavoreixin l’autoconsum, la 
conscienciació personal i el respecte pel 
nostre patrimoni natural. És en aquest 
sentit en què treballem des de l’Ajunta-
ment de la Secuita.

El Punt Jove de la Secuita és un espai d’atenció per als joves 
que està obert tots els dilluns de 9:30 a 12:30 h a l’ajunta-
ment. A causa de la Covid-19 podeu demanar cita a través del 
correu mancomunatjove@gmail.com amb la possibilitat de fer 
la consulta telemàticament (correu electrònic i telèfon)

El servei està dirigit principalment a joves de 16 a 35 anys en-
cara que en temes de prevenció, tallers i xerrades s’atén joves 
a partir dels 12 anys. I en temes de treball i habitatge sense 
límit d’edat però donant prioritat als joves.

Al Punt Jove...

T’ajuden a buscar feina!, amb acompanyament personalitzat 
segons el teu perfil, buscant ofertes laborals (t’ajuden a fer el 
currículum, presentar-te a una entrevista, registrar-te a una 
pàgina de cerca de feina...)

T’ajudaran a fer la inscripció al programa de Garantia Juvenil, 
un programa de la Unió Europea i el SOC dirigit a joves de 16 a 
29 anys que no estiguin treballant ni estudiant, i que et pot fa-
cilitar oportunitats diverses (programes de formació i iniciació 
al mercat laboral...)

T’informen sobre temes del teu interès: estudis (què pots es-
tudiar), associacionisme (com constituir-se com a associació), 
habitatge (ajuts...), salut (riscos del consum del tabac i altres 
tòxics, mesures de prevenció per a relacions sexuals/afectives, 
guies per menjar bé i sa...), lleure (activitats a la comarca), tu-
risme (albergs juvenils, guies de viatge...), entre altres temes.

T’esperem!

Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Tarragonès, la 
Generalitat i la Diputació de Tarragona.

Vine al Punt Jove!
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Ajuts per fer obres d’accessibilitat per a gent gran a l’interior 
dels habitatges

Es poden demanar fins al 30 de juny.

S’ha obert el termini per sol·licitar subvencions per fer obres a 
l’interior d’habitatges on viuen persones grans. El termini per 
fer la sol·licitud acaba el 30 de juny.

Quines obres es poden subvencionar?

Les que es facin per facilitar i afavorir la mobilitat i l’autonomia 
de les persones grans:

- Per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat.

- Per adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, 
gas, calefacció, electricitat i sanejament.

- Per millorar l’accessibilitat, especialment en cuines i banys.

Qui pot demanar l’ajut?

Les persones que convisquin amb alguna persona de 65 anys 
o més, amb manca autonomia o mobilitat, o tingui un grau de 
discapacitat igual o superior al 33%.

Per sol·licitar l’ajut cal ser el propietari, usufructuari o llogater 
de l’habitatge i no tenir cap altre habitatge en propietat a Ca-
talunya.

També hi ha uns requisits econòmics: no es pot superar 2 
vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya 
(IRSC). Consulta els topalls d’ingressos al tràmit.

La convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona, ja que 
la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona tenen línies d’ajuts 
similars.

Quin import té l’ajut?

Els ajuts cobreixen el 100% de les despeses de les obres, amb 
un límit de 3.000 euros. El pressupost de les obres a presentar 
no pot superar el màxim de 5.000 euros.

Aquestes subvencions són compatibles amb ajuts d’altres ad-
ministracions públiques, sempre que la suma dels imports 
concedits no superi l’import del pressupost total de les obres.

Sol·licita’l en aquest enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subven-
cions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a9
72-000c29052e2c

Pel que fa a la suma d’independentistes, ERC, JUNTS i CUP-G 
tornen a ser majoritaris a La Secuita. Sumen el 62% dels vots. 
Respecte a la participació, ha baixat en aquests comicis a cau-
sa de la pandèmia. 

Un 59,4% dels secuitencs i secuitenques amb dret a vot han 
anat a les urnes, 27,4 punts menys que el 21 de desembre de 
2107, en què la participació va ser de rècord. El que sí que puja 
és el vot en blanc. Un 0,5% dels veïns i veïnes s’han decantat 
per aquesta opció. 

Si mirem els resultats globals, el PSC ha sigut el més votat a tot 
Catalunya igual que al conjunt del Tarragonès. A la província 
de Tarragona, en canvi, ha guanyat ERC.

Eleccions al Parlament de 
Catalunya 2021 al municipi de 
La Secuita (14 de febrer)

Calendari Fiscal 2021

Partit Vots %
JxCAT 185 25,34
ERC 181 24,79
PSC 117 16,03
CUP-G 72 9,86
VOX 72 9,86
ECP-PEC 27 3,56
Cs 26 2,88
PP 21 2,88
PDeCAT 15 2,05
MPIC 3 0,41
RECORTES CERO- GV-M 3 0,41
PUM+J 1 0,14
M.C.R 1 0,14
PNC 1 0,14
SOM TERRES DE L’EBRE 1 0,14
Cens total         1248
Escrutat          100%
Vots comptabilitzats 742 59,46%
Vots nuls             12         1,62%
Vots en blanc               4         0,54%

Concepte Període

IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÁNICA   Del 31/03/2021 al 31/05/2021

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA Del 30/04/2021 al 30/06/2021

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 30/04/2021 al 30/06/2021

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/05/2021 al 30/07/2021

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2021 al 31/08/2021

TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI Del 30/06/2021 al 31/08/2021

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA Del 30/07/2021 al 30/09/2021

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 30/07/2021 al 30/09/2021

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2021 al 30/09/2021

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 27/08/2021 al 29/10/2021

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 29/10/2021 al 31/12/2021

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA Del 29/10/2021 al 31/12/2021

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA Del 31/01/2022 al 31/03/2022

TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 31/01/2022 al 31/03/2022
 

E ELECCIONS

E
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El Pressupost municipal 2021 i 
la liquidació de 2020

El passat 15 de març el Ple de l’Ajuntament va aprovar per una-
nimitat el pressupost municipal que regirà durant aquest any 
2021.

Ingressos

Despeses

Tant mateix,  durant la sessió plenària es va donar compte de 
la liquidació del pressupost de l’exercici 2020.

Romanent de tresoreria

Capítol Descripció Import
Capítol I Impostos directes 1.040.000,00
Capítol ll Impostos indirectes 10.000,00
Capítol lll Taxes i d’altres ingressos 783.000,00
Capítol IV Transferències corrents 676.355,00
Capítol V Ingressos patrimonials 2.000,00
Capítol VI Alienació d’inversions reals 0,00
Capítol VII Transferències de capital 120.000,00
Capítol VIII Actius financers 0,00
Capítol IX Passius financers 900.000,00

  Total pressupost d’ingresos         3.531.355,0

Capítol Descripció Import
Capítol I Despeses de personal 1.055.509,76

Capítol ll Despeses de bens corrents i 
serveis

917.600,00

Capítol lll Despeses financeres 13.045,24
Capítol IV Transferències corrents 170.200,00
Capítol V Fons de contingència 0,00
Capítol VI Inversions reals 1.260.000,0
Capítol VII Transferències de capital 0,00
Capítol VIII Actius financers 0,00
Capítol IX Passius financers 115.000,00

  Total pressupost d’ingresos       3.531.355,00

Drets reconeguts 2.686.018,12
Obligacions reconegudes 2.654.784,01

Resultat pressupostari 31.234,11

Despeses finançades amb romanent de 
tresoreria 443.994,63

Desviacions de finançament negatives 70.717,17
Desviacions de finançament positives 173.386,80
Total Ajustos 341.325,00 341.325,00
Resultat Pressupostari Ajustat 372.559,11

Fons líquids 363.715,16
Drets pendents de cobrament 880.674,35

         - Del pressupost corrent 674.311,85

         - De pressupostos tancats 195.843,87
         - D’operacions no pressupostàries 10.518,63
Obligacions pendents de pagament 310.121,79
         - Del pressupost corrent 40.261,99
         - De pressupostos tancats 0,00
         - D’operacions no pressupostàries 269.859,80
Partides pendents d’aplicació 0,00
Romanent de tresoreria total 934.267,72
Saldos de dubtós cobrament 62.728,66
Excés de finançament afectat 146.355,25
Romanent de tresoreria per a despeses generals 725.183,81



ORGANITZA COL·LABORA

ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA


