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Quan al mes de gener parlàvem de l’any que estàvem encetant, per moltes 
previsions que ens haguéssim aventurat a fer de com seria el 2020, segur que 
en cap ens podíem imaginar que hauríem de viure en un estat de confinament 
durant pràcticament tres mesos, en estat de distanciament social actualment 
i amb la por a un nou confinament després. Ha estat una situació molt difícil 
per a tots perquè aquest confinament i distanciament era –i encara és– l’única 
protecció contra el COVID-19 que, si bé sembla ser que va venir de la Xina, 
s’ha escampat arreu del mon amb les nefastes conseqüències que tots coneixem. 

El balanç a nivell humà a dia d’avui –quant a morts o amb greus seqüeles– és 
esgarrifós; el balanç del confinament a nivell econòmic (que va comportar 
la paralització de totes les activitats que no eren essencials) ha suposat que 
milers i milers de famílies hagin vist molt minvats o quedat sense ingressos i 
abocats a situacions d’extrema vulnerabilitat. El confinament, que ha suposat 
convivència 24 hores al dia, en una mala situació econòmica i amb una gran 
incertesa de futur, ha provocat –en força casos i com efectes secundaris–   major 
número de patologies mentals, així com l’empitjorament de la convivència 
familiar i sembla que ha incrementat els maltractaments físics i psicològics en 
l’àmbit familiar.

Fins aquí la situació que hem patit i la que estem vivint. Intentem anar al futur 
més immediat: quines són les perspectives que ens atrevim a albirar amb les 
cartes que tenim a la mà en una societat ja molt tensionada? A principis de juny, 
semblava que ja havíem superat la fase de contagis i podíem encarar l’estiu 
amb optimisme, perquè –després de tres mesos tancats– era el que tocava; però 
sigui perquè vàrem pecar d’optimistes o d’imprudents (o de sords, perquè ja 
ens avisaven que ens desconfinàvem amb el virus), a hores d’ara la situació 
torna a ser delicada i s´han hagut de prendre mesures, si bé no tan extremes, sí 
prou restrictives perquè l’optimisme i la moral d’èxit que crèiem que havíem 
assolit s’hagi quedat en un no res i en un instant.

Entre les moltes coses que s’han vist afectades pel COVID-19 hi va haver 
la manca de publicació de la Revista Caliu el dia de Sant Jordi, així com la 
celebració del Certamen Literari entre les escoles. També estan afectades les 
activitats lúdiques arreu del nostre país, com pot ser –en el nostre cas–  la 
Festa Major d’Estiu.  Són causes de força major i de prudència envers totes 
les persones que viuen o treballen al poble, com les autoritats sanitàries ho 
aconsellen i el sentit de responsabilitat de les autoritats locals ho han decidit.

Per a qui no ha canviat la vida a causa del COVID-19 és per als presos i per als 
exiliats polítics que –tot i les demandes tant de dins com de fora del país per 
flexibilitzar la seva situació– la Fiscalia i després la Audiencia han mantingut, 
demanant els uns i concedint els altres, retirar el 3r grau, posant encara més en 
evidència l’esperit de revenja i d’escarment, d’acord amb la coherència (això 
sí) demostrada abastament des del setembre de 2017.

És clar que si parlem de la Justícia, hi ha casos i casos. El President 
Puigdemont va sortir de Catalunya sense que hi hagués ni investigació ni 
ordre de detenció contra ell però els “voceros” a sou i prebendes mil (perdó, 
mitjans de comunicació), varen parlar sempre de fugitiu; ara el rei emèrit –que 
està investigat en diferents casos presumptament per corrupció i cobraments 
il·lícits de comissions– marxa d’España i ningú diu que és un fugitiu, tothom 
veu bé (i alleujat), que se’n vagi a viure a algun paradís terrenal amb la bossa 
plena de diners de tots. 

Mascareta, distància social i renteu-vos sovint les mans.

BONA FESTA MAJOR
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C A L I Ubústia

Totes les cartes  
adreçades a “Bústia” 

 (encara que es publiquin
amb pseudònim)

tenen els seus autors  
degudament identificats.

ESCRIT D’AGRAÏMENT 
A TOT  EL PERSONAL 
SANITARI DEL CAP DE 
VILA-RODONA I DEL PIUS 
HOSPITAL DE VALLS.

Els familiars del RAMON PIÑA-
NA FORÉS, que ens va deixar el 
passat dia 30 de juny a la matina-
da, quan tenia 90 anys voldríem 
fer públic i notori el nostre més 
sincer i merescut agraïment a tot el 
personal sanitari del CAP de Vila-
rodona, en especial al Dr. Vladimyr 
Ciorba i altres metges i a l’equip 
d’infermeria, la Carme Grau i la 
Gemma Giménez, el personal de 

l’ambulància, el David Virgili i el 
Xavier de Valls.
Tanmateix al personal sanitari de 
l’Hospital Pius de Valls, volem 
agrair a la Unitat de Crònics, fent 
una menció  especial a la Dra. Rosa 
Ferré Solé i al seu equip d’inferme-
ria, que durant els últims anys li van 
fer un seguiment i control excel-
lent tenint com tenia una història 
clínica força complicada.   
També agrair al personal sanitari 
d’Hospitalització a domicili. I per 
últim a l’equip del P.A.D.E.S, en 
especial a la Dra. Cristina Charlez i 
infermeria i a tots els que vau aten-
dre i vau vetllar perquè tingués una 

bona qualitat de vida.  
GRÀCIES a tots per la vostra pro-
fessionalitat i diligència que ens 
ha permès conviure amb el Ramon 
fins els últims moments sense per-
dre la seva personalitat positiva, va-
lenta, bon humor i bon seny, tot un 
referent pels qui l’envoltaven.
Un reconeixement a tots ells per 
la incansable tasca que realitzeu i 
tot el nostre suport en aquestes cir-
cumstàncies tan difícils que ens ha 
tocat viure a tots amb la Pandèmia 
del Covid-19. Ànims.
Ens en sortirem

GRÀCIES.

 TELÈFONS D’INTERÈS

CONSULTORI MÈDIC MUNICIPAL  902 111 444
(urgències i assistència domiciliària) 977 63 87 10 

BOMBERS: 977 63 90 10 - 085
AJUNTAMENT: 977 63 80 06

INFORMACIÓ: 012
EMERGÈNCIES: 112
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AJUNTAMENT
L’impacte de la COVID-19 també 
ha sacsejat directament la gestió de 
l’Ajuntament de Vila-rodona. En 
el darrer Caliu, el del gener, es va 
explicar el Pressupost 2020 en el 
qual s’indicaven les principals ac-
tuacions que es tenien previstes per 
aquest any. Els problemes a l’hora 
de dur a terme determinades obres, 
el retard en la resolució de determi-
nades subvencions, les demores en 
els terminis administratius i l’esforç 
en la despesa que s’ha dut a terme, 
han marcat l’acció de govern en els 
darrers mesos i la marcaran en el 
que resta d’any.
En els darrers mesos s’han dut a 
terme tres plens ordinaris (febrer, 
juny i agost) i un ple extraordinari 
(juliol). També es farà un repàs a les 
mesures preses durant el confina-

casa de la vila

ment i a l’estat en el qual es troben 
determinades inversions.
En el ple de febrer, a part de do-
nar compte als decrets d’alcaldia, 
també es va aprovar la licitació 
del servei de jardineria any 2020 
i l’execució de la sentència de GE 
Real Estate Iberia, SA. Al torn de 
precs i preguntes, l’alcaldessa en 
funcions, Marta Alegret, explica 
l’aparició d’un esvoranc que s’ha 
produït al Carrer Pagesia Catalana 
com a resultat del mal estat en el 
qual es troba el clavegueram. Da-
vant de la possibilitat que el proble-
ma no només s’ubiqués en aquest 
punt sinó que s’estengui a la resta 
del carrer, es licita la seva reparació 
integral per un import de 69.000 €. 
S’espera que l’obra acabi en breu. 
Es demanarà una subvenció a la Di-
putació per intentar sufragar-la par-

cialment. Es dona compte que s’ha 
produït una esllavissada al talús de 
l’escola. Serà una de les poques 
obres que es podran resoldre durant 
el confinament i l’aturada general, 
per ser una actuació de primera ne-
cessitat. S’hi han destinat 40.000 €. 
S’informa que els aiguats del 26 de 
gener de 2020 (temporal Glòria), 
han causat un seguit de desperfec-
tes a diferents camins, a les palan-
ques que creuen el riu i a diversos 
indrets del municipi, que es miraran 
de resoldre en els següents mesos. 
També es mira de buscar ajuts a la 
Diputació de Tarragona per sufra-
gar part de les inversions. 
A partir de la declaració de l’Estat 
d’Alarma, el dilluns 16 de març, 
l’ajuntament ha realitzat les se-
güents actuacions: 1) creació d’un 
comitè d’emergència local, coordi-

REGISTRE CIVIL

NAIXEMENTS:

20-03-2020 MARIONA RICART 
MONTERO
11-04-2020 EDUARD CASABO-
NA ZANDUNDO
12-04-2020 JÚLIA COMAS 
NUÑEZ
07-05-2020 RIN ANDREU SO-
LER
14-06-2020 ISAF FIKRI MOKH-
LISS

MATRIMONIS:
08-02-2020 JOAN ALBERT 
OBRADÓ FERNÀNDEZ DE LA 
REGUERA i MONICA RODRÍ-
GUEZ COS
22-02-2020 OMAR BENATI i 
CRISTINA MONTOLIO TUSET

DEFUNCIONS:
14-02-2020 DOLORES VIVES RI-
ERA, a Valls
25-02-2020 MARIA RECASENS 
GÜELL, a Vila-rodona, als 74 anys
29-03-2020 ROSA CUGAT FER-

RÉ, a Valls, als 91 anys
02-04-2020 FEDERICO VIVES 
ROBERT, a Valls, als 95 anys
02-04-2020 MARIA JOSEFA 
GARCIA BRAVO, a Reus, als 66 
anys
09-04-2020 MARIA TERESA SA-
PERAS SERRAMIÀ, a Valls, als 
84 anys
07-06-2020 JOSEP FIGUERAS 
BALLART, als 80 anys
30-06-2020 RAMON PIÑANA 
FORÉS, als 90 anys

Construcció de la nova piscina.



6

C A L I Ucasa de la vila

nat amb la resta d’administracions, 
per tal de fer front a les situacions 
que podien aparèixer arran de la 
pandèmia; 2) constitució del comitè 
de Benestar Social coordinat amb el 
Consell Comarcal per actuar sobre 
la població vulnerable; 3) mante-
niment de les beques menjador als 
col·lectius vulnerables fins a l’ar-
ribada de les targetes moneder del 
Departament d’Educació (a prin-
cipis d’abril); 4) atenció telefònica 
als col·lectius vulnerables; 5) su-
port als establiments locals que ro-
manien oberts; 6) suport a la neteja 
i desinfecció dels carrers impulsada 
per la Cooperativa de Vila-rodona; 
7) suport a “Càritas Vila-rodona” 
en el repartiment d’aliments; 8) 
ampliació temporal del servei de re-
collida selectiva per donar resposta 
a la major generació de residus du-
rant el confinament; 9) tancament 
de les fonts municipals per evitar 
contagis; 10) congelació del cobra-
ment de padrons del pavelló, llar 
d’infants i menjador; 11) suspensió 
del mercat setmanal; 12) tancament 
de les zones infantils i dels equi-
paments municipals (biblioteca i 
pavelló a més de les restriccions a 
les oficines municipals); 13) repar-
timent de mascaretes elaborades 
per voluntàries i voluntaris locals, 
a les persones amb risc empadro-
nades al municipi; 14) repartiment 
de mascaretes als nens elaborades 

per voluntàries i voluntaris locals; 
15) s’habilita un telèfon d’urgènci-
es 24h durant el període de l’Estat 
d’Alarma; 16) es reparteix material 
escolar de suport a la docència vir-
tual impartida durant aquest perí-
ode; 17) es signa un conveni amb 
el Departament d’Ensenyament per 
garantir la connectivitat dels alum-
nes. A partir de mitjans de març es 
comencen a reprendre el conjunt 
d’activitats de manera progressiva. 
El 30 d’abril entra en funcionament 
una instal·lació d’autoconsum 
ubicada a la coberta del pavelló. 
Aquesta instal·lació, amb una po-
tència de 10,05 kWp, està formada 
per 30 mòduls fotovoltaics i gene-
rarà, a l’any, 14.300 kWh d’energia 
que representa, aproximadament, 
un 15% del consum total del submi-
nistrament elèctric que engloba el 
pavelló, la llar d’infants, les instal-
lacions del camp de futbol, local 
dels caçadors i cementiri. També 
s’ha licitat un projecte per millorar 
i optimitzar la instal·lació elèctrica 
de la zona per a poder connectar 
l’escola Bernardí Tolrà, de manera 
que hi haurà un sol subministra-
ment elèctric per a tots els equi-
paments esmentats. Aquesta acció 
s’engloba en el marc de mesures 
que es prenen per reduir les emis-
sions de Gasos d’Efecte Hiverna-
cle, a més de permetre disminuir la 
factura elèctrica. Està previst també 

demanar una ajuda al PAESC per 
ampliar fins a 26,7 KWp aquesta 
instal·lació d’autoconsum.
Després de l’aturada, el primer ple 
fou el de l’1 de juny amb una diver-
sitat de punts. S’aprova la pròrroga 
del conveni de joventut, el conveni 
de col·laboració amb l’Associació 
de Bombers Voluntaris de Vila-ro-
dona, el conveni del Casal, l’ator-
gament de les subvencions a enti-
tats locals d’interès general i cultu-
ral 2020. També es ratifica el decret 
de l’adjudicació del servei de jardi-
neria i el decret del serveis bàsics 
Covid-19 i el decret per a la com-
pra de dispositius tecnològics per a 
l’alumnat en el marc del Pla d’ac-
ció: centres educatius en línia. Tam-
bé ens adherim al “Decàleg per a la 
recuperació socioeconòmica dels 
municipis de Catalunya” impulsat 
per l’ACM. En darrer lloc, s’apro-
va el conveni de col·laboració en-
tre la Diputació de Tarragona i 
l’Ajuntament de Vila-rodona per a 
la regulació del trànsit per l’interi-
or del municipi a través de les tra-
vesseres de les carreteres TP-2003 
i TV-2443 i del carrer Pau Robert 
i Rabadà. Abans d’entrar als precs 
i preguntes s’inclou d’urgència el 
conveni de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya (Departa-
ment d’Educació), i l’Ajuntament 
de Vila-rodona, per a la licitació del 
projecte i la construcció de la nova 

Esvoranc al carrer Pagesia Catalana.
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Us informem que si hi ha alguna persona interessada en què algun 
esdeveniment social ocorregut fora del poble surti publicat en aquesta revista, 
cal que es posi en contacte amb algun membre del Consell de Redacció o amb 

l’Ester Díaz, a l’Ajuntament.

escola Bernardí Tolrà (1 línia).
Per acabar, l’Alcalde explica el que 
implica la nova realitat a l’hora de 
realitzar les celebracions de Sant 
Joan, la Festa Major i la celebració 
dels 25 anys del Col·lectiu de do-
nes. Pel que fa a la piscina,  l’Alcal-
de exposa com afecta la nova nor-
mativa sanitària als llocs de treball. 
Que és molt probable que primer es 
faci la piscina i en una segona fase, 
els vestidors, tenint present que tant 
el tècnic director de l’obra com el 
contractista van prenent decisions 
en funció de les noves instruccions 
i normes que es dicten des de l’ad-
ministració.
El 29 de juny se celebra un ple 
extraordinari on s’aprova el suple-
ment de crèdit 2/2020 i l’ordenança 
municipal on es regula la prestació 
d’ajudes socials. En el cas de la 
modificació del suplement de crè-
dit permet modificar les partides 
d’inversions per fer front a les in-
versions sobrevingudes (escullera i 
esvoranc carrer Pagesia Catalana), 
construcció de la nova escola, am-
pliació de serveis tècnics i dotació 
de partides destinades a fer front a 
les actuacions relacionades amb la 
COVID-19 (educatives, culturals, 
socials i econòmiques). En el cas de 
l’ordenança social, es presenta una 
modificació que s’adequa al regla-
ment de que disposa el Consell Co-
marcal de l’Alt Camp en la matèria, 
reglament que ha estat degudament 

tramitat per aquest ens supramuni-
cipal.
El darrer dels plens és el ple ordina-
ri del dilluns 27 de juliol (avançat). 
S’aprova el compte general 2019, 
la pròrroga del conveni de turisme 
amb el Consell Comarcal de l’Alt 
Camp per l’any 2020, el conveni 
amb el Centre d’Estudis del Gaià, 
la normativa de la biblioteca muni-
cipal, un nou suplement de crèdit 
3/2020 i les festes locals de l’any 
2021.
Altres temes rellevants que han 
succeït durant aquests mesos són la 
resolució del PUOSC (Pla d’Obres 
i Serveis de la Generalitat de Cata-
lunya). En la llista provisional s’han 
aprovat subvencions per a tres obres 
importants: a) Pavimentació, reno-
vació de la xarxa d’aigua potable i 
canalització per a futurs serveis al 
Carrer de la Font, b) Millora de les 
cobertes dels nínxols del cementiri, 
i c) Reforma i millora de l’edifici 
de l’ajuntament. Tot plegat per un 
import de 170.000 €. Aquestes ac-
cions s’hauran de dur a terme abans 
del 2022. En darrer lloc, cal indi-
car que paral·lelament al projecte 
de construcció de la nova EDAR, 
s’està treballant en el projecte del 
col·lector en baixa que unificarà en 
un sol punt l’abocament de les ai-
gües residuals del poble, tant les de 
la banda dreta com les de la banda 
esquerra del riu. L’objectiu és que 
Vila-rodona no aboqui ni una gota 

d’aigua bruta al riu Gaià, contribu-
int d’aquesta manera a la conserva-
ció d’un espai natural tan important 
per la població. 
El passat 21 de juliol, el govern 
de la Generalitat de Catalunya va 
acordar l’execució de les obres 
de nova construcció d’una escola 
d’1 línia a Vila-rodona, per un im-
port de 3.570.000 €, en el marc de 
l’ampliació del Pla Econòmic i Fi-
nancer d’Inversions (PEF) en cons-
truccions escolars del Departament 
d’Educació. 
El 23 de juliol, la Presidenta de la 
Diputació de Tarragona i diversos 
diputats visiten el municipi i sig-
nen el conveni que s’havia aprovat 
prèviament, sobre l’adequació de la 
carretera TP-2003 i TV-2443, entre 
la rotonda d’entrada i el Passeig de 
les Alzines. A la visita es va poder 
veure sobre el terreny l’impacte 
de la millora que comprèn el vial 
que hi ha entre la rotonda d’accés 
a Vila-rodona i el Passeig de les 
Alzines, millorant la seguretat vià-
ria, la seguretat de les persones que 
transiten per aquest espai, l’accés a 
la zona de l’Agrobotiga, l’amplia-
ció del pont sobre el riu Gaià i la 
construcció del vial d’accés al Pas-
seig de les Alzines, a part de la re-
modelació de l’espai de la que serà 
l’antiga carretera (part de l’Avin-
guda Enric Benet i Carrer Mossèn 
Galofré).
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C A L I Uceller cooperatiu

Assemblea 3 de juliol, recompte 

APROVACIÓ DELS 
COMPTES ANUALS

El passat dia 3 de juliol tingué lloc 
l’assemblea general ordinària de 
socis de la Cooperativa, que aquest 
any es va haver d’aplaçar per l’estat 
d’alarma decretat per fer front a la 
pandèmia de la COVID-19.
Inicialment hi va haver una exposi-
ció inicial de l’auditor, Josep Maria 
Boada Duch, en què va destacar la 
bona situació dels comptes de l’en-
titat.

Posteriorment el Director de l’Àrea 
Econòmica-Financera, Josep Maria 
Robert Segarra, va exposar deta-
lladament els estats comptables i 
financers de l’entitat corresponents 
a l’exercici econòmic que va de l’1 
d’agost de 2018 al 31 de juliol de 
2019, així com la proposta de dis-
tribució dels resultats obtinguts, els 
quals varen merèixer l’aprovació 
per unanimitat de tots els assistents.

Va exposar que el balanç consolidat 
entre les seccions agrícoles i la sec-
ció de crèdit ascendeix a la xifra de 
20.766.401,17 euros. Les variaci-
ons més destacables respecte l’exer-
cici passat són les corresponents 
a la partida del balanç relativa a 

l’Immobilitzat 
Material que ha 
experimentat 
un augment de 
1.052.062,26 € 
i que és degut 
a les inversions 
a la Secció Ce-
ller. La Coope-
rativa presenta 
un excel·lent 
nivell de capi-
talització, amb 
un rati de cobertura recursos propis/
immobilitzat del 114,87 %.
També s’aprecia un increment de 
l’actiu no corrent degut a les inver-
sions en immobilitzat i un descens 
de l’actiu corrent, fruit d’un des-
cens en les inversions financeres a 
curt termini. El fons de maniobra de 
la Cooperativa presenta uns nivells 
que en permeten el normal funcio-
nament sense tensions de tresoreria.

El compte de pèrdues i guanys 
presenta una xifra de negoci de 
7.352.434,75 euros. Aquest import 
és inferior al de l’exercici passat, a 
causa sobretot d’un descens en el 
preu de venda del vi. 
Tot seguit es va fer un repàs de les 
seccions no agrícoles, ja que les 
seccions agrícoles van a resultes 

i per tant el seu resultat és neutre. 
Respecte les seccions no agrícoles 
destaca el bon resultat de la secció 
carburants i la secció embotellat.

El resultat de l’exercici fou de 
103.050,82 euros. D’aquest resul-
tat es va acordar destinar 6.962,65 
euros al Fons d’educació i promo-
ció cooperatiu, es van pagar impos-
tos tributaris per valor de 7.187,31 
euros, i es van destinar al Fons de 
Reserva Obligatori 48.764,65 eu-
ros, i al Fons de Reserva Voluntari 
40.136,21 euros.

Les dades exposades (balanç de si-
tuació, compte de pèrdues i guanys 
i la memòria), junt amb l’informe 
emès per l’auditor Sr. Josep Mª Bo-
ada Duch, han estat dipositades en 
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el Registre General de Cooperati-
ves del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Ca-
talunya.

Tal com obliga la normativa, es va 
aprovar el Pla econòmic-financer 
sobre la capacitat financera i els 
criteris d’inversió de l’activitat de 
la secció de crèdit. Aquest pla de-
fineix els diferents tipus d’inversió 
que té la secció de crèdit, el seu 
valor a 31/07/2019 i la previsió 
amb què estarà durant l’exercici 
2019/20.

Dins l’apartat de projectes per a 
l’exercici 2019-2020, es varen ex-
posar l’estat de les inversions que 
es realitzen al celler i que han estat 
aprovades en anteriors assemblees.

També es va informar de les altes 
i baixes de socis i es van fixar les 
quotes de soci per l’any 2020.

RENOVACIÓ DEL 
CONSELL RECTOR

A continuació de l’Assemblea Ge-
neral Ordinària se’n va fer una altra 
d’extraordinària. 

En aquesta, es va donar compte del 

nomenament de 
Pere Lluís Pié 
Recasens com 
a Director Ge-
neral a partir de 
l’1 d’agost de 
2020 i també 
de la jubilació a 
partir de la cita-
da data de Josep 
Mª Robert Se-
garra.

En aquesta mateixa Assemblea es 
va fer la renovació parcial regla-
mentària de quatre membres del 
Consell Rector i un membre de la 
Intervenció de Comptes. Es van 
presentar més candidats que places 
i es van fer votacions. 
L’assistència fou de 152 socis i sò-
cies, dels quals 55 eren presents i 
97 estaven re-
presentats, que 
sumaven un to-
tal de 340 vots. 
El vot ponderat 
varia en funció 
de l’activitat 
cooperativitza-
da entre 1 i 5 
vots.
Com a repre-
sentant a l’anti-

ga cooperativa de Sant Isidre de la 
Secuita es va acceptar per unanimi-
tat que el Sr. Magí Saperas Merca-
dé entrés a formar part del Consell 
Rector i no anés a elecció.
Entre la resta de candidats els re-
sultats de les votacions foren:  
Sergi Pié Figueras, 277 vots, Joan 
Grimau Pérez de Tudela, 266 vots, 
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Adrià Rabadà Llort, 247 vots, Al-
bert Andrés Saura, 222 vots, Jaume 
Ricart Cardó, 132 vots, Joan Carles 
Santó Salvat, 114 vots, Jordi Bus-
quets Vilaplana, 102 vots.

Així, els candidats que van entrar 
a formar part del Consell Rector i 
de la Intervenció de Comptes foren 
Sergi Pié Figueras, Joan Grimau 
Pérez de Tudela, Adrià Rabadà 
Llort,  Albert Andrés Saura i Magí 

Saperas Mercadé.

Posteriorment, en el Consell Rector 
del dia 7 de juliol de 2020 es va fer 
la distribució de càrrecs i que ha 
quedat a la següent manera:

 PRESIDENT:          Sr. Adrià Rabadà Llort
 SOTS-PRESIDENT 1º: Sr. Sergi Pié Figueras
 SOTS-PRESIDENT 2º: Sr. Joan Lluís Brulles Salort
 SECRETARI:          Sr. Ramon Maria Ollé Batalla
 TRESORERA:           Sra. Maria Isabel Quer Girona
 VOCAL: Sr. Josep Barril Alonso
 VOCAL: Sr. Albert Andrés Saura
 VOCAL: Sr. Antonio Diaz Virgili
 VOCAL: Sr. Magí Saperas Mercade

 INTERVENTOR: Sr. Joan Grimau Pérez de Tudela
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Com fem en cada edició de “Caliu” 
repassarem les activitats que anem 
fent al Casal, però en aquesta oca-
sió i degut a la pandèmia de la Co-
vid-19, les activitats que es feien al 
casal les varen suspendre el diven-
dres 13 de març,  
Però abans que s’hagués de pa-
ralitzar tota l’activitat, aquestes 
s’anaven desenvolupant amb total 
normalitat, com els campionats de 
“contru” i parxís, el ball dels diu-
menges a la tarda i el cinema cada 
cap de setmana. Per Sant Sebastià, 
Festa Major d’hivern, hi va haver el 
concert vermut al cafè després de la 
missa i ball a la tarda, a la sala. Tam-
bé el dinar de Festa Major i com ja 
s’anava fent els últims anys el cap 
de setmana abans de carnaval, el 
celebrem nosaltres, amb cercavila, 
sopar i ball de disfresses, on l’or-

ganització va a càrrec de l’Ajunta-
ment, el Casal, l’Ampa, l’Associa-
ció de Jubilats, el Col·lectiu de Do-
nes i Vilajove. També es va comen-
çar la primera fase d’urbanització i 
rehabilitació de l’espai on hi havia 
la piscina.
A partir del divendres 13 de març, 
data en que vàrem suspendre tota 
activitat, hi havia el campionat de 
“contru” al qual  quedava  una par-
tida per acabar-se, que era la que 
s’havia de disputar aquell dia, el 
campionat de parxís, al qual  que-
daven 2 partides per acabar. I de 
retruc, no hem pogut celebrar el 
tradicional sopar amb l’entrega de 
guardons als diferents guanyadors 
del “contru” i del parxís. També es 
van suspendre les sessions de cine-
ma i el ball del diumenge a la tarda, 
a l’igual que dues obres de teatre 

que teníem programades. Tampoc 
s’han dut ha terme la sardinada, la 
festa jove i no tan jove i el sopar de 
la Festa Major. Aquestes últimes, 
com que són activitats anuals, es-
perem que el proper any poguem 
gaudir-les.
En quant a reprendre les activitats 
ordinàries, com són el ball dels diu-
menges a la tarda, el cinema o el 
teatre, s’està pendent de com evo-
luciona la pandèmia de la Covid-19 
i del que diguin els responsables de 
salut.
També voldríem informar a tots els 
socis i sòcies de l’Entitat que pro-
perament  cobrarem les quotes so-
cials de l’any 2020, però “la Junta” 
ha cregut oportú rebaixar-les un 25 
%, ja que moltes de les activitats no 
les hem pogut fer.

LA JUNTA  

Teatre

C/ de la Font, 82 / 43814 VILA-RODONA (l’alt camp) / Tel. 977 63 92 40
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FESTA MAJOR D’ESTIU 
2020

Reprenem el contacte amb els lec-
tors de la revista Caliu després de 
set mesos, en què tots plegats ens 
hem vist afectats per aquest corona-
virus que ha trasbalsat totalment les 
nostres vides.
Arran de la situació que encara es-
tem patint, la nostra activitat s’ha 
vist reduïda gairebé al mínim en 
uns mesos que normalment sempre 
els teníem ben ocupats. Enguany 
no hi ha hagut el cicle Viatges a la 
Fresca, ni la Mostra Internacional 
de Cinema Etnogràfic, ni cap de les 
conferències, presentacions de lli-
bres o inauguracions d’exposicions 
que organitzàvem cada any per la 
primavera i estiu, tot just abans de 
la Festa Major.
Sí, però, que vam poder fer la pre-
sentació de La Resclosa núm. 23 a 
Montferri, atès que s’hi van publi-
car un parell d’articles relacionats 
amb aquest poble. L’acte es va ce-
lebrar el divendres 7 de febrer, i va 
comptar amb força públic. 
I l’endemà, el dissabte 8 de febrer, 
al Cinema del Casal de Vila-rodo-
na, vam fer una segona projecció 
del documental Viure a la masia, un 
treball que recull 6 entrevistes rea-
litzades els anys 2017, 2018 i 2019 
a persones que viuen o van viure a 

una masia dels termes d’Aiguamúr-
cia, el Montmell i Vila-rodona. La 
gran acollida que va tenir l’estrena, 
el 18 de gener, i el fet que moltes 
persones no poguessin entrar aquell 
dia a la Sala d’Actes del Casal de 
Vila-rodona, ens va obligar a fer 
una nova projecció, que va tornar a 
comptar amb una gran presència de 
públic. 
A partir d’aquí els nostres projectes 
se’n van anar en orris. La declara-
ció de l’estat d’alarma ja no ens va 
permetre fer un parell d’actes que ja 
teníem previstos: una conferència 
sobre el canvi climàtic i l’Assem-
blea General del CEG. 
Veient l’evolució de la pandèmia i 
del confinament, vam tenir ben clar 
que poca cosa podríem fer, almenys 
amb públic. 
Per això, i aprofitant els coneixe-
ments de les xarxes socials dels 
membres més joves de la Junta del 
CEG, vam decidir modernitzar-nos 
i posar-nos al dia amb la creació 
dels nostres comptes de Twitter, 
Instagram i Youtube, per poder ar-
ribar a un públic més variat i divers, 
i més avesat a les xarxes socials. 
En aquest sentit, volem destacar el 
canal de Youtube que hem creat, i 
on ja hi tenim penjats vint vídeos 
de diverses temàtiques, com ara 
la història, el patrimoni, l’agricul-
tura, la geologia, la climatologia, 

la fauna, la geografia i fins i tot el 
documental Viure a la masia. Tots 
aquests vídeos han estat elaborats 
per autors del nostre territori i el 
nexe comú és sempre el riu Gaià. A 
finals del mes de juliol teníem 105 
subscriptors i 3.757 visualitzacions 
de tots els vídeos. 
Estem força contents de la resposta 
global que hem tingut amb aques-
tes noves formes de comunicació, i 
animem a tothom a que ens seguei-
xi per les xarxes socials. 
Pel que fa a les activitats previstes 
per als propers mesos, estem a l’es-
pera de com evoluciona la pandè-
mia. Per poc que es pugui, durant 
la primera quinzena d’octubre ce-
lebraríem una nova edició de les 
Jornades Europees del Patrimoni. 
No tenim encara el lloc, monument 
o indret a visitar, però segurament 
seria a l’aire lliure, per a una major 
seguretat de tothom. Quan hàgim 
decidit el lloc i si les circumstànci-
es ho permeten, ja ho faríem saber.
Pels volts de la Fira ja estarà a punt 
també el núm. 24 de la Resclosa, la 
nostra miscel·lània anual que ve-
nim publicant des del primer any. 
Esperem poder-la presentar en pú-
blic, com sempre hem fet. 
L’Índex de la Resclosa 24 serà el 
següent:

• MARC GEOMORFOLÒGIC DEL RIU GAIÀ I ELS SEUS MEANDRES AL COSTAT DEL 
FRANCOLÍ DINS DEL CAMP DE TARRAGONA per Narcís Carulla Gratacòs i Roger Ruiz-
Carulla
• TIPOLOGIES, ASPECTES CONSTRUCTIUS I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE LES 
BARRAQUES DE PEDRA SECA AL GAIÀ MITJÀ per Domènec Ribes i Mateu
• PAISATGE RURAL I ESPAIS AGRARIS A PUIGTINYÓS (MONTFERRI) A L’EDAT MIT-
JANA (SEGLES XII-XV)  per Antoni Virgili i Marina Mateu
• EUFÒRIA I POR A LA REREGUARDA. EL PROCÉS REVOLUCIONARI A SALOMÓ 
(juliol de 1936-maig de 1937) per Eduard Virgili Ferrando 
• LES EXPOSICIONS D’INDUMENTÀRIA AL MUSEU DE LA VILA (1974-1993) per Rosa 
Figueras Martín
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Per altra part i de cara a l’any vi-
nent, en el que celebrarem el 25è 
aniversari del CEG, hem comen-
çat els treballs inicials del projecte 
“Les botigues que van tancar. 1970-
2020”, que consistirà en una expo-
sició, un llibre i un documental. En 
aquests moment estem començant 
a connectar amb persones—o els 
seus familiars— que van regentar 
botigues que durant aquest darrer 
mig segle van tancar les portes, per 
tal de demanar que ens contestin 
un qüestionari referit a cada botiga 
concreta. Al mateix temps dema-

nem imatges fotogràfiques, docu-
ments gràfics, objectes de la botiga 
que s’hagin pogut guardar per fo-
tografiar-los si convé. Així mateix 
ens dirigim a tots els vila-rodonins 
que tingui algun material gràfic, so-
bretot fotografies, per demanar que 
ens les puguin deixar per escane-
jar-les. Podeu posar-vos en contacte 
amb algun membre de la junta.
Per poc que es pugui, la nostra in-
tenció és celebrar l’Assemblea Ge-
neral i organitzar alguna xerrada o 
conferència, sempre amb les mesu-
res de seguretat corresponents.

Certament aquest 2020 està resul-
tant força complicat a molts nivells. 
Enguany no es podrà celebrar la 
Festa Major d’Estiu. En tot cas, des 
del Centre d’Estudis del Gaià vo-
lem desitjar a tothom que aquests 
calorosos dies d’estiu siguin ben 
aprofitats, amb l’esperança que ben 
aviat puguem compartir amb els 
nostres socis i sòcies i amb els lec-
tors i lectores de Caliu nous esdeve-
niments, actes i activitats. 

La temporada passada, pel que fa a 
la caça major, la vam acabar abans 
d’hora, degut al confinament pro-
vocat per la covid-19. El mes de 
març es va prohibir la caça i per tant 
vam haver de desar les escopetes.  
Pel que fa a la propera temporada 
(que s’hauria de començar el setem-
bre), estem preocupats per dos mo-
tius. El primer està relacionat amb 
la pandèmia, ja que no sabem com 
evolucionarà i per tant no sabem en 
quina situació ens trobarem. El se-
gon, està relacionat amb les negoci-
acions que es porten a terme entre 
la Federació Catalana de Caça i la 
Generalitat referent a la nova llei de 
caça i les sancions que se’n deriven. 
En aquest sentit, la Generalitat va 
aprovar el 29 d’abril la llei de caça 
5/2020 sense tenir en compte per a 
res el col·lectiu de caçadors de Ca-
talunya, i on s’actualitzen una sèrie 
de sancions de manera despropor-
cionada. A partir d’aquella data la 
major part de societats de caçadors 
de Catalunya instats per la Federa-
ció, es van declarar en vaga. Des de 

llavors fins ara , hi ha hagut molts 
contactes a nivell polític per cons-
cienciar que la llei és injusta i que 
els caçadors desenvolupem una tas-
ca molt important amb la regulació 
cinegètica, i que la nostra tasca és 
imprescindible.
Tots els partits polítics (menys dos) 
del Parlament de Catalunya, han 
mostrat el seu suport a la nostra 
causa. També molts ajuntaments de 
Catalunya han aprovat mocions en 
aquest sentit.
Tot plegat, fa que en el dia d’avui, 
sembla que les negociacions van 
avançant, però encara estan lluny 
de les nostres reivindicacions. A 
l’espera del que passarà durant 
aquest mes d’agost i a l’espera de 
la reunió general  de la Federació 
Catalana que es durà a terme a prin-
cipis de setembre, la incògnita de si 
caçarem o estarem en vaga, fa que 
estiguem molt intranquils i preocu-
pats.
El dia 24 de juliol, vam celebrar la 
reunió general de la nostra societat 
(amb 2 mesos d’endarreriment de-

gut al confinament) amb una par-
ticipació més nombrosa del que 
acostuma a ser normal, la qual cosa 
ens satisfà. Es va dur a terme als ex-
teriors del local de la societat i va 
transcórrer amb tota normalitat.
El dia 31 de juliol es va celebrar 
l’assemblea de la Federació territo-
rial de Tarragona, on entre d’altres 
coses es va parlar de la preocupació 
de cara a la propera temporada i de 
l’esperança que les negociacions 
amb la Generalitat acabin de mane-
ra satisfactòria.
En aquest moment sabem que els 
actes de la Festa Major s’han sus-
pès en la seva totalitat, i això inclou 
també la tirada al plat que havíem 
recuperat des de fa uns anys. Per 
tant hem d’anunciar que no es rea-
litzarà i es farà en una altra data que 
podria ser al voltant de la Fira.
Bon estiu a tots.

societat de caçadors
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En el darrer número de la revista  
Caliu, dèiem que la Grossa no ens 
havia dut la sort en forma de diners, 
i desitjàvem que ens portés salut per 
a tots.  En aquell moment semblava 
un desig dels habituals en aquelles 
dates (sorteig de loteries, inici d’un 
any, etc), el que ningú hagués dit, 
és que poc després arribaria el Co-
vid-19, la declaració de pandèmia 
mundial, l’estat d’alarma, el con-
finament i que aquest desig cobrés 
molt més significat. 
I és que el coronavirus no ha passat 
desapercebut per ningú, ni tan sols 
per als nens, que han estat els grans 
oblidats en aquesta situació. Ha es-
tat i està sent tant devastador que ha 
generat una quantitat exagerada de 
víctimes mortals. Des d’aquí apro-
fitem per mostrar el nostre suport 
als familiars de les víctimes, en es-
pecial a les veïnes del nostre poble. 
Aquest any, també ens hem quedat 
sense Sant Jordi a la primavera, 
sense poder celebrar el nostre tan 
desitjat 25è aniversari el 23 d’abril,  
així com la publicació del número 
de la revista  Caliu. 

Aquesta vegada, com veureu, l’ar-
ticle també és diferent a l’habitual, 
ja que normalment podem explicar 
detallant les sortides i reunions que 
s’han fet en els mesos anteriors, i 
també anunciar les previstes per a 
un futur. 
Les úniques activitats que s’han po-
gut realitzar amb normalitat són: la 
festivitat de Santa Àgata, patrona 
de les dones que vàrem celebrar-ho 
amb un berenar de pa amb toma-
ques i embotits a la sala del casal 
i l’Assemblea General que es va 
celebrar el dijous 20 de febrer, amb 
motiu de la festivitat del Dijous 
Gras en el que vàrem poder gaudir 

d’un berenar de coca amb xocolata. 
Anteriorment havíem anunciat el 
desig de canviar el logo amb motiu 
de l’aniversari, i a data d’avui, po-
dem dir que ja el tenim. Al concurs 
es varen presentar 5 concursants, la 
guanyadora va ser la Martina An-
dreu Biosca que es va endur un lot 
de productes de proximitat i el jurat 
va estar format per dues regidores 
de l’ajuntament i dues membres de 
la Junta. 
El que es va haver de suspendre ha 
estat la sortida al Teatre Tívoli pre-
vista per al març (volem comentar 
que  els cèntims de la sortida un cop 
l’agència ens els va tornar, varen 
ser retornats a les persones que hi 
havien d’assistir), la caminada a Ai-
guamúrcia, el Bingo per l’església, 
la demostració floral, el campionat 
de parxís i petanca, les xerrades, la 
festa de final de curs, tots els actes 
del 25è aniversari, la trobada de la 
Federació, la trobada de puntaires i 
un llarg etcètera. 
Des de la Junta del Col·lectiu, vo-
lem animar a tots els lectors a cui-
dar-se i seguir les recomanacions 
oficials, fer un bon ús de la masca-
reta per a que poguem retrobar-nos 
ben aviat. 

JUNTA COL·LECTIU DE 
DONES DE VILA-RODONA

Nou logo del Col·lectiu de Dones de Vila-rodona



15

C A L I U ampa
Benvolguts vilatans, 
Arriba l’estiu i un any més acaba el 
curs. Un curs atípic i ben diferent 
que el recordarem tota la vida. A 
causa del COVID-19 vam haver de 
deixar de fer moltes activitats que 
teníem programades per al final del 
segon i tercer trimestre.  Just el cap 
de setmana que ens vam confinar, 
teníem organitzat el cros que vam 
haver d’anul·lar. Ens va saber molt 
de greu, ja que hi portàvem dies tre-
ballant i és una activitat que agrada 
molt a la canalla i que aplega un 
gran nombre de participants. Tam-
poc vam poder dur a terme la fes-

ta de final de curs. És un dia molt 
bonic que la canalla espera de fa 
temps i agrada molt a les famílies. 
Un dels actes que s’hi duu a terme 
cap al vespre, abans de sopar, és el 
comiat dels alumnes de sisè. És un 
moment molt emotiu on els nens, 
mestres, pares i família diuen adéu 
a una etapa escolar. Això tampoc va 
poder ser, com moltes altres coses 
i ens fa entristir. Aquest carai de 
virus ens està prenent moltes coses 
boniques, però de ben segur que tot 
anirà bé i poquet a poquet podrem 
anar recuperant les activitats tan 
boniques que fèiem. Des de l’Am-

pa volem dir un adéu i fins sempre 
a tots aquets noiets que d’aquí uns 
dies aniran cap a l’institut. 
Des de la junta volem agrair als 
pares i mares que han col·laborat, 
a totes les entitats i organismes que 
ens ajuden any rere any, al Casal, 
la Cooperativa, l’escola i l’ajun-
tament i als veïns del poble per la 
seva col·laboració.
Us desitjo que tingueu un bon estiu.

ESTER LLAURADÓ- 
PRESIDENTA DE L’AMPA

l’escola
TERCER TRIMESTRE 
CONFINAT
L’Escola Bernardí Tolrà es va veu-
re obligada, com la resta de país, a 
confinar-se des del 13 de març de 
2020 fins a final de curs. Ha estat 
un tercer trimestre totalment atípic 
on tots, mestres, alumnes i famílies 
ens vam haver d’adaptar a la nova 
situació i a una nova manera de tre-
ballar. En el moment del tancament 
de l’escola quedaven tres setmanes 
fins les vacances de Setmana Santa. 
Es va optar, en un primer moment, 
per enviar suggeriments de tasques 
a través del correu electrònic. Un 
cop passades les “vacances”, i se-
guint les directrius del Departament 
d’Educació, es va optar per l’ús de 

la plataforma EIX (moodle) per a 
penjar les feines encomanades (en 
el cas de primària) i l’ús del Drive 
per a les propostes d’educació in-
fantil. Cal remarcar que es tractava 
d’una manera de treballar on cap 
dels implicats hi estaven avesats. 
Per això mateix, des de l’escola 
volem agrair la gran tasca que han 
realitzat els nostres alumnes i, per 
suposat, el suport rebut per part de 
les famílies. En aquests moments 
estem immersos en la preparació 
d’un nou curs, un curs ple d’in-
certeses però que encarem amb la 
máxima il·lusió possible vistes les 
circumstàncies. 
A més a més, aquests dies hem 
rebut dues bones notícies: d’una 

banda el conveni que ha fet l’Ajun-
tament amb la Diputació de Tarra-
gona per la millora de l’accés per 
carretera a l’escola i, per l’altra, 
la tan esperada notícia de la cons-
trucció de la nova escola després 
d’haver passat més d’una dècada en 
mòduls prefabricats. És un projecte 
esperançador i que farà que l’escola 
de Vila-rodona pugui continuar tre-
ballant com fins ara però en les con-
dicions que es mereix. Des d’aquí 
volem agrair la tasca realitzada per 
l’Ajuntament actual que és qui ho 
ha aconseguit, però també a una 
llarga llista de persones que durant 
anys hi han estat batallant. 

Àngel Guimerà, 1, 1r 2a
43814 VILA-RODONA (Tarragona)

Tel. 977 638 370 Fax 977 638 370 Mòbil: 659 759 335
cristinasocias@lawebdefa.com

Cristina Socias i Comas
Joan Carles Armeijach i Padró
Assessors-Col·laboradors

Corredoria d’Assegurances, S.L.
FERRÉ I ASSOCIATS
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VILARDIDA, UN LLOC PRECIÓS 
ENTRE DOS TERMES

Vilardida està situada a la perifèria de dos termes, atès 
que Vila-rodona i Montferri concreten els límits muni-
cipals entre ambdós pel bell mig del petit nucli urbà. 
Antoni Virgili, professor d’història medieval a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i alcalde de Salomó, 
als seus alumnes els posa l’exemple d’aquesta divisió 
exemplificant-la amb la fotografia de dues plaques si-
tuades una al costat de l’altra en cases adjacents: cal 
Tudó i cal Calaf: «Vilardida agregado de Montferri» i 
«Vilardida arrabal de Vilarrodona». Tot fa pensar que 
els límits entre senyorius jurisdiccionals s’ubicaren 
en un lloc fàcilment identificable, poblat des de molt 
antic. 
Des de Vila-rodona, fa de bon anar-hi seguint preci-
sament  el camí de «Vilardida», sovint concorregut de 
vehicles o tractors que van i vénen de les hortes o les 
vinyes i de gent que hi practica per plaer o com a te-
ràpia saludable l’exercici de caminar, sense altre cost 
que el petit esforç de moure les cames. El camí passa 
per les partides d’Horta Avall i dels Turells i travessa 

els torrents del Calella i de les Pinatelles, i des de la se-
gona meitat dels anys 70 l’autopista de Lleida el creua 
pel damunt. Un camí sempre plaent de fer a peu que té 
l’encant de les hortes familiars properes a Vila-rodona, 
i més endavant el de les vinyes i altres conreus que des 
del camí arriben fins a la timba del riu Gaià. 
Vilardida si bé és un lloc perifèric situat entre els dos 
termes, és alhora un indret ben situat, al costat de la 
carretera de Valls al Vendrell, al mig d’una plana agrí-
cola magnífica que troba el límit de ponent a la riba 
arbrada del Gaià, que baixa sempre enfonsat. La bona 
ubicació de Vilardida és de condició natural: una plana 
fluvial ben propera al Gaià. I és fàcil pensar que aques-
ta bona condició natural va propiciar des de molt antic 
l’establiment de població, fet confirmat amb les exca-
vacions d’urgència realitzades amb motiu del desvi-
ament de la carretera C-51, amb l’aparició de restes 
arqueològiques que abracen un llarg període, des dels 
ibers al baix imperi. Per tant podem deduir que els lí-
mits municipals actuals són el resultat de l’herència 
d’altres límits anteriors establerts en un lloc que ja era 
identificable. I el lloc, que com tots constitueix un pe-
tit centre, és alhora un espai de límits històric, que es 
concreten entre les cases, fet que el singularitza. L’an-
tiga «quadra» de Vilardida és doncs un lloc habitat des 
de molt antic, amb assentaments que pràcticament no 
s’han mogut de l’entorn de l’espai de l’hàbitat actual. 
L’antigor, però, no garanteix el futur que ens hauria de 
preocupar a una banda i a l’altra dels límits termenals. 
L’antigor, en aquest i molts altres casos, configura uns 
valors històrics i patrimonials en un espai que esdevé 
únic, singular i irrepetible. 

Plaques que identifiquen la pertinença a un municipi o l’altre.

Vilardida immersa ara en les obres de desviament de la carretera C-51 Restes arqueològiques aparegudes amb motiu de les excavacions 
d’urgència.
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No em costa gaire afirmar que Vilardida té un en-
cant molt particular estructurat a partir de la geome-
tria irregular constructiva, dels petits desnivells i dels 
espais interiors per on respira relaxadament. I de les 
cases i l’ermita. I encara en pot tenir més a partir 
del desviament de la carretera que apartarà la remor 
contínua de l’elevat trànsit actual. La gràcia de Vilar-
dida, com tants llocs antics, és inequívocament l’asi-
metria de l’espai urbà, com a resultat d’un llarg procés 
històric i no pas d’una planificació homogènia realit-
zada en un moment concret de la història. A l’Arxiu 
Diocesà de Barcelona es conserva un plànol o dibuix 
del segle XVIII que mostra ja part de la composició de 
l’estructura urbana actual, amb el camí ral que passa 
pel bell mig de l’indret i l’ermita que li insereix cate-
goria.
L’any 1787 a Vilardida hi residien 44 persones i l’any 
1930 eren 37. Fa unes tres o quatre dècades deien que 
eren 20. I ara per comptar les que hi viuen a diari gai-
rebé només necessitaríem una mà. En qualsevol pobla-
ció, després de les cases enrunades, no hi ha res pitjor 
que les cases tancades tot l’any, sense cap utilitat, ni 
residencial, ni per activitat laboral. En llocs petits com 

Vilardida sostreuen la possibilitat que altres persones 
o famílies que busquen llocs petits, tranquils i alhora 
ben comunicats s’hi estableixin i aportin saba nova a 
un indret que ha vist com al llarg dels anys anava es-
morteint la seva vitalitat. De cases a Vilardida n’hi ha 
unes quantes, en bona part de les quals, de mig segle 
ençà, hi ha anat fugint el brogit de la vida quotidiana. I 
en les que sortosament resten habitades s’ha reduït os-
tensiblement el seu nombre d’habitats. Les famílies de 
padrins, pares i fills han desaparegut. La Isabel Calaf 
les recorda de memòria, una darrera l’altra: cal Calaf, 
d’on ella procedeix, cal Tudó, cal Salvador Solé, ca la 
Pepa, el Castell, cal Ros (ara hotel rural «Les Vinyes»), 
ca la Remei (dues cases amb aquest nom), ca l’Anton 
Ramon Solé, cal Gori, cal Pauet, cal Pep, cal Quim, 
ca l’Isidro, cal Casabona, la Màquina, a més dels ma-
gatzems de cal Solé, l’Olla de ca l’Isidro (on hi havia 
un forn que utilitzaven per Pasqua per coure la pasta 
adobada), el de cal Pauet, el de cal Casabona i el de 
cal Padró, i un corral i una pallissa adjacents. A més, 
hi ha dues masies molt properes, que d’alguna mane-
ra estaven vinculades a Vilardida: cal Cameu i el mas 
de l’Andreu. He pogut fer el recorregut, casa per casa, 
acompanyat de les germanes Maria Joana i Elena Calaf 
i del Joan Plana. També dins de l’església vam conver-
sar amb el Josep M. Andreu. Cada generació conserva 
els seus propis records, de la gent que hi va viure i va 
marxar o va morir, reduint de mica en mica els habi-
tants de cada dia i amb la disminució, la intensitat de 
les relacions humanes.
Una de les coses que recordem els veïns d’una certa 
edat dels pobles propers és l’aplec del dilluns de Pas-
qua que congregava molta gent dels entorns i que, en-
tre altres coses, va servir per establir relacions i per 
lligar festejos i casaments entre parelles de llocs dife-
rents. De més enrere, a la postguerra, la festa comen-

a l’altra banda dels ulls

Interior del lloc de Vilardida

Plànol de Vilardida del segle XVIII amb el camí de Montblanc a 
Barcelona.

Portal darrere del qual s’aglutinen diverses cases.
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çava amb la missa, seguida de sardanes. Després venia 
el dinar d’autèntica festa major, amb molts convidats 
a les cases, entre ells els músics de l’orquestra, com 
era costum arreu. A la taula de cal Calaf, per posar un 
exemple, sortia la sopa, el cabrit i per postres, la coca. 
Vilardida es transformava totalment durant un dia i la 
festa era motiu de molta feina per a les mestresses de 
les cases i d’una enorme il·lusió per la canalla, poc 
acostumada a contemplar un moviment tan accentuat. 
A la tarda es feia ball amb orquestra a l’era  —d’utilitat 
pública si més no un dia a l’any— i a la casa dita «la 
Màquina» hi funcionava un bar on oferien begudes i 
refrescos. 
L’església o l’ermita de Vilardida és realment gran 
per la dimensió del lloc. Només s’omplia el dia de 
l’aplec, explica la Isabel Calaf, gràcies a la presència 
de molts convidats a les cases. Probablement, fins i 
tot en l’època de més població, tots els seus habitants 
hi haurien pogut cabre sobradament. Per tant, sembla 
una església sobredimensionada a la demografia de la 
seva població. Tal vegada la devoció que sembla que 
tenia al territori del seu voltant fou el motiu de la gran-
dària constructiva. Les fotografies que es conserven 

d’abans de la guerra ens mostren el seu magnífic re-
taule renaixentista, altres altars i la petita marededéu 
romànica. Tot plegat dona fe de la seva importància. 
Tenim constància documental de la devoció a la Mare 
de Déu de Vilardida que hi tenien els vila-rodonins, 
si més no a principis del segle XIX quan pertanyia a 
la seva parròquia. L’any 1867 el bisbe de Barcelona 
la va segregar de la parròquia de Vila-rodona per ads-
criure-la a la de Puigtinyós (l’actual Montferri) amb 
l’evident rebuig dels vila-rodonins i també dels propis 
habitants de Vilardida que signaren en contra de la se-
gregació. L’església o ermita es complementa amb un 
minúscul cementiri on reposen les despulles dels antics 
habitants. En el passat, els petits indrets com Vilardida, 
amb església i cementiri tenien unes dinàmiques prò-
pies que els diferenciaven i els personalitzaven davant 
dels altres pobles més grans dels voltants. La sociabili-
tat s’anava construint a l’entorn dels àmbits i relacions 
de veïnatge i treball, de les festes, dels rituals de les 
creences o de la mort, conferint sentit de comunitat di-
ferenciada, en la conformació de formes de vida amb 
característiques pròpies. 
Esclatada la guerra civil, l’any 1936, l’església va so-
frir danys molt considerables. Patrulles vingudes de 
fora hi van calar foc, es van destruir tots els altars i 
imatges i la teulada es va esfondrar. Després de la guer-
ra, amb la fusta sobrant, o feta sobrar de la construcció 
del pont sobre el Gaià, que havia estat volat durant la 
retirada de les tropes republicanes, es va construir de 
nou la teulada i també els bancs que encara es con-
serven. I per tant va tornar a ser condicionada per al 
culte. Sembla que en la disponibilitat d’aprofitament 
de la fusta hi va tenir molt a veure l’enginyer de l’obra 

Interior de l’ermita de Vilardida tal i com era abans de la guerra.

Església o ermita de Vilardida.

Interior actual de l’ermita.
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Ajuntament de Vila-rodona
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que durant la guerra havia estat acollit a cal Calaf. Cal 
esmentar que en la violenta persecutòria antireligiosa i 
contra persones de dretes, desfermada el juliol de 1936, 
prop de Vilardida, en les primeres corbes de pujada cap 
a Rodonyà, es van produir un parell de «saques», assas-
sinats de dos grups de persones: sis veïns de l’Espluga 
de Francolí, el 17 d’agost i disset de Reus el 25 d’agost. 
Una de les germanes de cal Calaf ho va presenciar des 

de casa seva, segurament horroritzada.
Fins no fa massa temps alguns dies a l’any encara s’hi 
deia missa. Però per raons tan òbvies com la poca po-
blació resident, afegides a la disminució galopant de 
les pràctiques religioses, s’ha interromput una pràctica 
continuada des de fa segles. L’església s’emplena de 
pols enyorant èpoques passades. Més perilloses que 
la pols són, però, les goteres que existeixen a la teu-
lada de la sagristia. Els dies de pluja omplen d’aigua 
el terra de l’estança, posant en perill de deteriorament 
l’estructura de la teulada adossada a la paret posterior 
de l’església. 
Tothom sap que qualsevol edifici quan perd la seva 
utilitat i resta tancat és quan comencen els problemes, 
petits primer, com les goteres de reparació fàcil, però 
que si no s’hi posa remei i no es té cura de la seva con-
servació, poden esdevenir greus. Potser la clau és tro-
bar la manera de saber-li donar una nova utilitat per als 
mateixos veïns i al mateix temps convertir l’espai en 
un punt de trobada entre pobles de l’entorn, entre els 
mateixos que hi tenien costum d’acudir-hi per l’aplec 
del dilluns de Pasqua. Convertir el lloc, utilitzant l’er-
mita, com un punt de trobada, sobretot per a actes cul-
turals. Falta, és clar, canviar moltes coses, entre elles 
l’ús o la tinença de la propietat. I sobretot falta canviar 
la percepció de lloc perifèric pel d’una proposta que 
busqui una nova centralitat que propiciï  la relació en-
tre persones dels pobles de l’entorn. El lema del pro-
pòsit hauria de ser: Vilardida de perifèrica a central.

JOSEP SANTESMASES I OLLÉ

Mal estat actual de la teulada de la sagristia. 

Encavallada de la teulada construïda de nou després de la guerra.
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18 de gener de 2020: 
* Taller per a famílies sobre “Com 
hem de parlar perquè els infants i 
els adolescents ens escoltin i com 
escoltar perquè ens parlin”, orga-
nitzat per l’Ampa.
* Projecció del documental “Viure 
a la masia”, organitzada pel CEG.
* Escape room al local de fires.
* Nit musical amb DJ Biló.
19 de gener de 2020: 
* Inflables al Local de Fires.
* Dinar de Festa Major. 
* Concert per l’orquestra simfònica 

de la URV
20 de gener de 2020: 
* Missa solemne en honor a Sant 
Sebastià.
* Concert-vermut al migdia i ball 
de tarda.
30 de gener de 
2020: 
* Esvoranc al 
carrer Pagesia 
Catalana.
5 de febrer de 
2020: 
* Celebració de 

Santa Àgueda amb berenar, orga-
nitzada pel Col·lectiu de Dones.
7 de febrer de 2020: 
* Degustació de productes de l’em-

Festa Major de Sant Sebastià.
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presa “Dona dona”.  
8 de febrer de 2020: 
* Projecció del documental “Viure 
a la masia”, organitzada pel CEG.
9 de febrer de 2020: 
* Teatre “La Mary i la Santpere 
amb verkami”.
12-14 de febrer de 2020: 
* Colònies dels alumnes de cicle 
superior de l’Escola Bernardí Tolrà 
al Camp d’aprenentatge d’Empúri-
es.
15 de febrer de 2020: 
* Celebració de carnaval amb cer-
cavila, berenar, animació infantil, 
sopar i ball de nit. 
19-21 de febrer de 2020: 
* Colònies dels alumnes de cicle 
inicial i mitjà de l’Escola Bernardí 
Tolrà a l’Entorn d’aprenentatge de 
Flix. 
20 de febrer de 2020:
* Celebració de Dijous Gras del 
Col·lectiu de Dones.

* Celebració de Carnaval al Centre 
de Dia.
21 de febrer de 2020: 
* Celebració de Carnaval a la llar 
d’infants i a l’escola. 
3-13 de març de 2020: 
* Exposició a la biblioteca “Una li-
teratura pròpia, dones escriptores”.
8 de març de 2020: 
* Actes “Ens tenyim de violeta”: 
caminada a Vilardida, lectura de 
biografies de dones significatives, 
photocall, foto i cinema.
10 de març de 2020: 
* Contacontes sobre la igualtat de 
gènere.
11 de març de 2020: 
* Reunió sobre la comissió de fes-
tes.
13 de març de 2020: 
* Tanquen les escoles.
14 de març de 2020: 
* Confinament.
5 d’abril de 2020: 

* Missa de Rams per Instagram.
Vermut confinat
6 d’abril de 2020:
 * Es reparteixen mascaretes fetes 
per dones voluntàries.
* Es desinfecten alguns carrers del 
poble.
* Donacions de sang.
11 d’abril de 2020: 
* Vetlla Pasqual per Instagram.
12 d’abril de 2020: 
* Es demana que els veïns del po-
ble guarneixin els balcons per Sant 
Jordi.
* Emissió a YouTube del vídeo 
de caramelles infantils confinades 
amb l’estrena de la cançó “Alegres 
cantem”. 
27 d’abril de 2020: 
* Tots els equipaments municipals 
ja disposen de fibra òptica i s’instal-
la un equip de so a la biblioteca.
28 d’abril de 2020: 
* El CEG inicia la pujada de mate-

8 de març. “Ens tenyim de violeta”.

6 d’abril. Donacions de sang al Casal.

12 d’abril. Caremelles infantils per Youtube. Grup “pas a pas”.
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rial divers a les xarxes.
* L’Ajuntament otorga un diploma 
de confinament als nens i nenes de 
Vila-rodona.
3 de maig. 
* Vermut confinat
11 de maig de 2020: 

* S’instal·len 
plaques solars 
al pavelló.
25 de maig de 
2020: 
* El grup “Pas 
a pas” torna a 

18 de juny. Pintada per la igualtat.

23 de juny. Arribada de la Flama del Canigó.

23 de juny. Revetlla de Sant Joan amb sopar de carmanyola. Casal d’estiu.

11 de juliol. Primera Comunió. 11 de juliol. Sant Cristòfol.
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començar l’activitat els dilluns i els 
dimecres.
2 de juny de 2020: 
* Minixerrada per internet sobre 
consum de proximitat, a càrrec 
de Marina Rañé, organitzada per 
l’ANC.
9 de juny de 2020: 
* Minixerrada per internet sobre 
medicina, a càrrec de Joaquim Pa-
llejà, organitzada per l’ANC.

16 de juny de 2020: 
* Minixerrada per internet sobre vi, 
a càrrec d’Eduard Sanromà, orga-
nitzada per l’ANC.
18 de juny de 2020: 
* Pintada per la igualtat en el dia 
internacional LGBTI.
23 de juny de 2020: 
* Arribada de la flama del Canigó i 
sopar de carmanyola per la revetlla 
de Sant Joan.

25 de juny de 
2020: 
* Minixerra-
da per internet 
sobre econo-
mia, a càrrec 
de Marc Badia, 
organitzada per 
l’ANC.
29 de juny de 
2020:

* Inici del casal 
d’estiu.
2 de juliol de 
2020: 
* Minixerrada 
per internet so-
bre energia so-
lar, a càrrec de 
Llorenç Sanro-
mà, organitza-
da per l’ANC.

16 de juliol. Remolc per al parc de bombers.

3  de juliol. Signatura del conveni amb la Diputació.

24 de juliol. Nit de jocs tradicionals. 30 de juliol. Donacions de sang a la biblioteca.



27

C A L I U breus

 Grup “pas a pas” fi de curs.

6 de juliol de 2020: 
* Obres de millora del carrer Page-
sia Catalana.
9 de juliol de 2020: 
* Minixerrada per internet sobre el 
canvi climàtic, a càrrec de Pere An-
dreu, organitzada per l’ANC.

11 de juliol de 2020: 
* Primera Comunió
Benediccó de Sant Cristofor
22 de juliol de 2020: 
* La construcció de la nova esco-
la entra en l’acord de govern de la 

Generalitat de 
Catalunya. 
23 de juliol de 
2020: 
* Signatura del 
conveni entre 
l’ajuntament i 

la Diputació de Tarragona per con-
dicionar el carrer Mossèn Galofrè i 
el carrer Pau Robert.
24 de juliol de 2020: 
* Nit de jocs tradicionals per als jo-
ves.

29 de juliol de 2020: 
* Decoració d’una lletra de cartó al 
Lokal jove.
30 de juliol de 2020: 
* Donació de sang.

SERVEI DEL COTXE DE LÍNIA 
A VILA-RODONA 
LÍNIA REGULAR: 

• De dilluns a divendres feiners:
Vila-rodona a Valls: 8,35 - 10,00 - 11,00 - 12,35 - 16,00 - 20,05.
Valls a Vila-rodona: 8,50 - 10,15 - 11,50 - 15,10 - 18,50.
Vila-rodona a Tarragona: 7,20- 10,20 - 14,20 - 15,45 - 19,05.
Tarragona a Vila-rodona: 9,15 - 13,15 - 18,00 - 19,00 - 21,30.

• Dissabtes no festius:
Vila-rodona a Tarragona: 7,20- 10,20.
Tarragona a Vila-rodona: 9,15 - 13,15.

Línia de Tarragona: Autocars Hife, S.L. Tel. 977 55 09 49.
Línia de Valls: Autocars Plana. Tel. 977 21 44 75.
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El Club Futbol Sala Vila-rodona 
inicia un nou projecte de cara al 
futur. La pròxima temporada no 
militarà a Divisió d’Honor, ja que 
busca fer un pas enrere per fer-ne 
seguidament dos endavant. 
Dimarts 9 de juny de 2020, al vespre, 
el club es reunia a les instal·lacions 
per explicar el projecte de la pròxi-
ma temporada, que passarà per po-
sicionar el primer equip a Primera 
Catalana i mantenir el segon equip 
sènior masculí a Segona Catalana. 
El sènior A oficialitza un canvi de 
cicle. El seu entrenador, Jordi Re-
casens, després de set temporades 
havia anunciat feia mesos que en-
guany seria la seva darrera tempo-
rada entrenant l’equip, i diversos 
jugadors del primer equip posen 
també final a la seva etapa com a 
jugadors. L’equip que ha aconse-
guir tres ascensos consecutius fins 
a Divisió d’Honor, ha guanyat una 
lliga i el campionat de Copa Tarra-
gona no tindrà continuïtat la pròxi-
ma temporada. Molts jugadors es 
retiren de la pràctica del futbol sala, 
i això ha provocat un replanteja-
ment per part del club, que ja estava 
preparat per fer aquest pas.

NOU PROJECTE

Amb el canvi de cicle del primer 
equip, la junta del CFS Vila-rodona 
aposta perquè el sènior A renunciï a 
Divisió d’Honor i inscrigui la prò-

xima temporada l’equip a Primera 
Divisió, mantenint algun jugador de 
l’actual plantilla però deixant fer el 
salt a un bloc important de jugadors 
del sènior B, que enguany competia 
a Segona Catalana. Anirà de la mà 
del tècnic Aleix Vidal, que farà el 
salt al primer equip. Aquest equip 
estarà format també per un parell de 
noves incorporacions, i el sènior B 
es mantindrà a Segona Catalana. El 
“nou” sènior B estarà conduït per 
Marc Gasol i comptarà amb una 
part de jugadors de l’actual sènior 
B així com també de jugadors que 
acaben de juvenil. Vol ser el tram-
polí de l’equip juvenil a sènior A.
El club vol fer un pas enrere per 
fer-ne més tard uns quants enda-
vant, sent conscient que la mitjana 
d’edat de l’equip del sènior A serà 
molt jove, amb la pràctica totalitat 
de jugadors sub-23. L’objectiu és 

El CFS Vila-rodona inicia un canvi de cicle

que l’equip es consolidi aquesta 
pròxima temporada i la següent a 
Primera Divisió per i a mitjà termi-
ni fer un nou pas endavant buscant 
recuperar la Divisió d’Honor. 

APOSTA PER LA GENT 
DEL PLANTER

El club, lluny de buscar mantenir 
la Divisió d’Honor amb jugadors 
de fora i realitzar un desplegament 
econòmic, vol seguir amb la seva 
filosofia “de gent del planter i de 
casa”. En aquest sentit, el club vol 
destacar que en els dos equips sè-
niors masculins hi haurà entre 8 i 
10 jugadors locals, un fet que ens 
omple d’orgull.

El sènior A no jugarà a Divisió d’Honor la pròxima temporada 
i ho farà a Primera Divisió, amb jugadors del planter, 

per iniciar un nou projecte esportiu després 
de veure com el bloc de jugadors anuncien la seva retirada
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En les societats 
agrícoles del pas-
sat, el pronòstic del 
temps meteorolò-
gic era una de les 
qüestions més im-
portants  que por-
taven de cap a  la 
pagesia. 
En aquelles socie-
tats agrícoles calia 
saber quan protegir 
els cultius, quan 
recol·lectar, segar, 
llaurar, sembrar i, 
en general, realit-
zar les diferents 
tasques agràries 
d’acord amb les 
condicions atmos-
fèriques. 
Abans de l’arribada 
del desenvolupa-
ment  de la ciència 
meteorològica, els 
pronòstics sobre el 
temps atmosfèric 
es desenvolupaven 
a partir de la intu-
ïció  de persones 
individuals i dels 
coneixements que 
aquests havien  he-
retat de la saviesa 
acumulada al llarg 
dels anys. Aquests 
coneixements    es 
transmetien de 
generació en 
generació,i es basa-
ven en l’ observació 
entre l’atmosfera  i 
el medi natural.

PILAR VIVES 
VIVES
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EL METGE DE SELMA
Les grans epidèmies, ja des de se-
gles, com sabem, fan acte de pre-
sència cada certs anys, sembrant la 
desolació.
Per exemple la diftèria  arriba als 
masos dins la dècada del 1870/80 
segant la vida a moltes criatures, 
la pigota entra a formar part de les 
grans malalties, en algun lloc amb 
gran virulència, on després de tants 
anys se segueix celebrant una gran 
festa el dia de la seva patrona en 
acció de gràcies pel favor rebut pel 
cessament d’aquella epidèmia. El 
tifus, a principi del segle XX, tru-
cà a moltes portes. Temps abans, 
el còlera ja havia resseguit moltes 
parts, en algunes poblacions com el 
Vendrell hi va entrar amb gran vi-
rulència. Durant aquell episodi és 
cert que alguns d’aquells pagesos 
de les masies que regularment por-
taven els seus productes del camp a 
vendre a aquella població, ho dei-
xaren de fer durant temps per por al 
contagi, així com algun tractant de 
boscos o tartaners que visitaven el 
Vendrell pels seus negocis. Aquells 
contactes quedaran tallats.
I naturalment, la greu pandèmia 
que estem vivint actualment. Però 
ara aquí voldria posar l’accent 
d’una manera molt especial en 
aquella històrica i gravíssima epi-
dèmia també, (la mal anomenada 
grip espanyola) que com sabem 
va causar milions de morts a tot el 

món. Ja s’ha parlat molt d’aquest 
tema, però voldria centrar  l’atenció 
en un poble en concret i tota la seva 
comarca. Ens referim al poble de 
Selma 1918-20 . Aleshores,  poble 
i  masies del seu entorn, que eren 
moltes, estava totalment habitat. 
Explicaven doncs, que aquell poble 
llavors en plena activitat, es trobava 
desbordat com a tot arreu per l’ar-
ribada de la gran epidèmia de grip. 
Aquí és on volem parlar del metge 
de Selma d’aquell temps. Aquell 
metge es trobava immers en la res-
ponsabilitat que presentava estar al 
capdavant en salut d’un poble i una 
ampla comarca amb moltes masies 
distanciades amb difícils desplaça-
ments per l’època, davant la gravís-
sima epidèmia amb un gran volum 
de malalts greus i morts. Aquell 
metge era reclamat contínuament 
per tot arreu. Res podia curar ni 
parar la malaltia. El metge de Sel-
ma, davant d’aquella situació de-
sesperada, amb una fe i dedicació 
absoluta, seguia la línia dels antics 
facultatius i començà a aplicar la 
llimona a tots els malalts de mane-
ra continuada. Els donava a beure 
ben sovint aigua i molta llimona, 
també era utilitzat tot aquell fruit 
amb algun altre ingredient natural, 
en forma de cataplasma per apli-
car-lo al pit. Explicaven que aquell 
metge de Selma passava nits ente-
res al costat de malalts greus, amb 
una gran dedicació i abnegació, per 

tant molt valorada i recordada. Va 
quedar doncs a la memòria dels pa-
drins aquell metge com a tal i com 
a persona i que en el transcurs llarg 
d’aquella fatídica epidèmia de 1918 
amb les seves aplicacions constants 
de llimona i grans atencions, va sal-
var moltes vides.
(Un gran record i un gran pensa-
ment per aquell metge de Selma).
També va córrer la noticia durant 
aquella grip, millor dit després, 
passat un temps de la greu epidè-
mia, que un metge famós de l’èpo-
ca va iniciar un estudi del perquè a 
algunes famílies la malaltia no hi 
va fer acte de presència. S’endinsà 
en alguna masia o casa de pagès 
formada per molts membres, on 
l’epidèmia no va afectar per res a 
ningú. El doctor intrigat, preguntà 
a la mestressa de casa quines mesu-
res havia pres. La dona, amb mol-
ta experiència, li contesta així de 
senzill (segons ho havia après dels 
seus avantpassats): posar damunt la 
tauleta de nit de cada quarto unes 
cebes obertes i uns alls picats, així 
com un gran manat d’herbes medi-
cinals i aromàtiques de tota classe 
penjades a la capçalera de cada llit.
(Aquesta resposta va fer pensar a 
aquell metge).
 Hem volgut recuperar en part 
aquells costums i creences que ar-
riben del món antic i que són inte-
ressants.

ENRIQUETA VIVES



31

C A L I U retalls

de Santa María. Hi vam anar preci-
sament perquè era on aquell any se 
celebrava la Clausura del Concurs 
Vitolfílic Nacional 1995/96 que ha-
via organitzat el Grupo Vitolfílico 
de la Bahía de Cádiz.
El Puerto de Santa María és una 
bella ciutat d’uns cent mil habi-
tants, majoritàriament de cases bai-
xes de planta i primer pis, situada 
a la costa de l’Atlàntic i a tocar de 
la desembocadura del riu Guadale-
te. Té port de mar i una línia ma-
rítima de comunicació amb Cádiz, 
coneguda com el Vaporcito, per-
què antigament anava a vapor i feia 
molt de fum. Malauradament es va 
enfonsar el 2011 en xocar amb una 
escullera i, en l’actualitat, s’utilitza 
una embarcació moderna que va i 
ve diverses vegades al dia d’una 
ciutat a l’altra, ja que el trajecte és 
relativament curt. També disposa 
d’un port esportiu anomenat Puer-
to Sherry, i un carrer molt llarg que 
travessa tota la ciutat d’un extrem 
a l’altre, amb palmeres molt altes; 
l’anomenen la calle Larga.
Naturalment, de totes aquestes sor-
tides i viatges en guardem vivènci-
es, records i anècdotes que ens han 
passat; unes per curioses, d’altres 
per interessants, crec que són dig-
nes de ser explicades.
No us avorriré explicant tot el re-
corregut d’un viatge, per això tenim 
els documentals que ens passen per 
televisió i, sobretot, tenim els Viat-
ges a la Fresca que ens ofereix, els 
divendres o els dissabtes d’estiu, el 
Centre d’Estudis del Gaià al Casal 
de Vila-rodona. 
Sí que us puc relatar observacions 
concretes sobre qüestions que hem 
viscut, que hem vist o que ens han 
passat.
Habitualment, entre els actes que 
es feien durant les clausures del 
concurs hi havia dos dinars de ger-

manor, un dissabte i un altre diu-
menge. Al final del primer dinar es 
lliuraven els trofeus als qui havien 
pres part del concurs durant l’any, 
i al final del segon es feia l’Assem-
blea General de Socis, com es fa en 
totes les entitats, i si hi havia temps 
es feien subhastes de vitoles.
Els matins s’aprofitaven per fer 
excursions o visites culturals a di-
versos llocs d’interès. En aquesta 
ocasió, el primer dia, dissabte, và-
rem anar tots en comitiva, fent un 
passeig, a visitar la casa-museu 
del senyor Ramón Bayo que era 
col·leccionista d’etiquetes de vins i 
altres peces selectes amb les quals 
havia decorat tota la seva casa, 
planta baixa i pis, com un veritable 
museu. Jo em vaig quedar sorprès 
davant de la magnitud d’aquella 
sorprenent selecció d’objectes col-
leccionables. Ell deia que era col-
leccionista de tot el que valia la 
pena col·leccionar.
Per totes les parets i mobles de la 
casa hi havia exposats objectes de 
tota mena, però sobretot etiquetes 
i ampolles de vi, que eren els seus 
preferits. I a més hi havia jocs de 
cartes, paquets i capses de tabac, 
bastons elegants, seleccions de vi-
toles i de segells de correus, ampo-
lles de conyac, de whisky i de gine-
bra, capses metàl·liques de galetes 
i altres productes que farien una 
llista massa llarga i difícil d’enu-
merar. Tot estava ben classificat i 
ben exposat; no quedava ni un pam 
de paret en blanc, ni un prestatge, 
ni cap superfície de cap moble de-
socupada. 
En veritat que ni jo, ni cap dels que 
hi anàvem, havíem vist mai una 
cosa semblant!
El senyor Ramón Bayo era una per-
sona agradable, culta, intel·ligent i 
ja madura, com podeu veure en la 
foto que us mostrem.

MEMÒRIES I AFICIONS 
(CAPÍTOL XXV)

L’any 1991 va ser el primer que 
vaig gaudir de la jubilació, ja que 
l’empresa Cerveses Damm, on tre-
ballava d’administratiu, va fer-nos 
un oferiment de jubilació anticipa-
da a 60 anys amb una pensió força 
correcta.
Tot i això, hi va haver companys 
que no ho varen acceptar malgrat 
les bones condicions que l’empresa 
els feia.
A un d’aquests, amb qui tenia plena 
confiança, li vaig comentar el per-
què no ho acceptava. La seva res-
posta va ser taxativa; no era qüestió 
de diners. Va dir-me que si ell no 
anava a treballar, no sabria què fer, 
ni a casa, ni al carrer.
També recordo un bon amic, molt 
jove, que treballava a la secció de 
lampisteria de la Damm; sempre 
em deia que ell no venia a treba-
llar, sinó que venia cada dia a gau-
dir amb la feina que feia, perquè li 
agradava més que cap altra cosa.
És una mostra de l’extremadament 
variades que poden ser les 
mentalitats de les persones.
A casa nostra ens ho vàrem agafar 
amb molta eufòria; sempre hem 
pensat que la llibertat no té preu. 
A partir d’aquí vam viatjar més, i 
vaig ser més participatiu en la meva 
afició a la Vitolfília, especialment, 
assistint cada any amb la meva mu-
ller, a primers de juny, als actes de 
clausura del Concurs Vitolfílic que 
se celebrava a la ciutat del grup que 
l’organitzava. Recordo haver anat 
a Madrid, Mallorca, Menorca, Ala-
cant, València, La Coruña, Cádiz..., 
i sempre fèiem nous amics, i salu-
dàvem als que ja coneixíem.
A principis de juny de l’any 1996 
vam viatjar a la província de Cádiz, 
concretament a la ciutat d’El Puerto 
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Quan ens vam acomiadar em va re-
galar unes Etiquetes de Vins de la 
seva terra; en tornar a Barcelona 
jo li vaig enviar totes les Etiquetes 
de Vins de la Cooperativa de Vila-
rodona.
Seguidament vàrem visitar les Bo-
degas Osborne, de fama internaci-
onal. Qui no ha vist una ampolla de 
conyac Osborne?
Hi vam anar tots en comitiva, pas-
sejant, ja que no era lluny un lloc 
de l’altre.

En arribar-hi encara no hi havia el 
guia que ens havia de donar l’ex-

plicació pel 
que ens vam 
escampar per 
mirar la quanti-
tat de productes 
vinícoles que hi 
havia.
La meva es-
posa i jo ens 
vam quedar tot 
just a l’entrada 
perquè hi vam 
veure un pro-
ducte que ens 
va cridar molt 
l’atenció: una 
gran platafor-
ma, no sé si 
de vidre o de 
plàstic, plena 

d’ampolles d’“Anís El Mono” ex-
posades en línia. Era una exposició 
enorme i molt sensacionalista; ens 
va estranyar que un producte que 
es fabricava a Badalona a nom 
de Vicenç Bosch des de feia molts 
anys, tingués allí una exposició tan 
“explosiva”.
Amb tot això que van entrar per la 
porta el senyor Osborne i la seva es-
posa, i als primers que van trobar va 
ser a nosaltres dos. Ens saludaren i 

van preguntar-nos si érem el Grup 
de Col·leccionistes. Vam corres-

pondre contestant afirmativament i 
entràrem en una breu conversa en 
la que ens digué que se sentia or-
gullós que una Associació de Col-
leccionistes de tota Espanya visités 
els seus cellers.
Vaig aprofitar l’avinentesa per par-
lar-li sobre l’exposició d’“Anís El 
Mono” i demanar-li si ell en tenia la 
representació per a Andalusia. Qui-
na no va ser la nostra sorpresa quan 
ens digué que en l’actualitat l’“Anís 
El Mono” el fabricaven ells. Havi-
en comprat la patent a l’empresa 
badalonina a condició de no canviar 
ni l’ampolla, ni el format, ni el text 
de l’etiqueta per tal que el producte 
no perdés el seu prestigi d’origen. 
Ens vam quedar ben sorpresos!
La meva dona també els va pre-
guntar si tenien algun parentiu amb 
Bertín Osborne que aleshores esta-
va triomfant com a cantant. Varen 
dir-nos que no eren família, que sols 
era una coincidència que portessin 
el mateix cognom, però sí que teni-
en una bona amistat amb ell.
Després vam visitar el celler amb 
el guia, i el matrimoni Osborne ens 
hi va acompanyar, fent comentaris 
diversos amb tots nosaltres, i a la 
fi ens van obsequiar amb un tast de 
vins de les millors qualitats.
L’endemà vam anar a la ciutat de 
Chiclana, d’uns 85.000 habitants, 
per visitar una exposició vitolfíli-
ca dedicada, bàsicament, al tema 
taurí. Seguidament ens vam dirigir 
cap a la plaça de Toros d’aquesta 
ciutat de la qual us mostrem una 
postal que em va enviar un bon 
amic d’aquesta ciutat, en Miguel 
Cárdenas Torres, al qual anomeno 
perquè és una d’aquelles persones 
“amics per sempre” i amb el que 
després de tants anys encara ens 
freqüentem.
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Els col·leccionistes andalusos i 
nosaltres vàrem trepitjar plegats 
l’arena de la plaça. Cal dir que 
a ells els agraden molt els temes 
taurins quant a vitoles; figures de 
braus o retrats de toreros per exem-
ple, com les que us mostrem de Jo-
selito i Belmonte, d’origen canari; 
dos toreros molt famosos en la seva 
època.

Com a últim “complement” us diré 
que el Grupo Vitolfílico Bahía de 
Cádiz (aquest és el seu nom exac-
te), té associades diverses pobla-
cions de la província: Cádiz. El 
Puerto de Santa María, Chiclana, 
San Fernando, la Línea de la Con-
cepción, Algeciras, Barbate, Jerez 
de la Frontera, Puerto Real i Alcalá 
del Valle.
Sóc conscient que el que he expli-
cat avui és molt diferent del que ha-
via escrit fins ara, però crec que tot 
allò que es desconeix és interessant 
de saber-ho, sigui el que sigui, per-
què la informació és la base de la 

saviesa.
Encara recor-
do quan de 
jovenets, el 
Joan Domingo 
(Joan Jandet) 
i jo, escrivíem 
als Consolats 
d’altres països, 
especialment 

als Estats Units, per tal que ens en-
viessin fullets informatius i publici-
taris amb la finalitat de conèixer les 
novetats i progressos d’altres llocs 
del món que aleshores semblaven 
impossibles en el nostre que encara 
s’estava “construint”.
Hi havia coses que ens semblaven 
impossibles, i quan ens adonàvem 
que en un altre país existien, ens 

feia pensar que 
no eren tan im-
possibles, i que 
en tot sempre 
es pot trobar 
una porta ober-
ta per poder-hi 
accedir. 
És la incertesa 
del futur que 
tant ens afecta 
als humans, i 
que ha de ser 
així; desgraciat 

el dia que arribem a saber què pas-
sarà l’endemà.

DITES POPULARS 

- A pesar del febrer, floreix l’amet-
ller.
- Aigua de març, herba als sembrats.
- Abril abriler treu la civada del bol-
quer.
- Bellera i flors de maig, en un dia 
me’n vaig.
- El sol de juny estalvia llum.
- La vinya, el juliol, no vol beure 
aigua, sinó prendre el sol.
- A l’agost, a les set ja és fosc.
- Pel setembre, els trons, ni dolents 
ni bons.
- Octubre tronat, hivern nevat.
- L’any dolent al forner posa con-
tent.
- Tres coses no deixen dormir: por, 
dolor i gana

MARINA RAÑÉ PIÑANA

Quan vaig escriure aquest article 
encara no teníem coneixement del 
coronavirus; qui ens ho havia de 
dir! Certament el futur és més in-
cert del que ens pensem.

LLORENÇ RABADÀ I 
SANROMÀ

Tel. 662 551 251
43814 VILA-RODONA

(TARRAGONA)
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Ctra. Santes Creus, km. 2,5
Tel. 977 63 91 99 VILA-RODONA

POETA DE LA TERRA

Sí, poeta de la terra,
poeta de terra endins,
observador de la natura,
romàntic dels camins.
Poeta del tossal i la gleva,
del rocallís i la fondalada,
dels foscos i aspres barrancs
i de la terra ben solcada.
Camines al costat
de l’alzina i el pi,
tens la vista escampada
per les vinyes del camí.
L’aire que hi travessa
respires alenades
i del brancatge pur
hi descrius les paraules.
Vas cultivant silencis

POESIA DEL 
CORONAVIRUS

Hem estat empresonats,
per un virus que ens acollona,
que porta el nom de Corona,
i ens té a casa tots tancats.

Quan va néixer per la Xina,
i vèiem tantes mascaretes,
semblava un joc de punyetes,
més que una pesta “cotxina”.

Però ja se’ns ha acostat,
amb les pitjors condicions,
i ens hem deixat de raons,
i tenim el món “cagat”.

Tots busquem la mascareta,
per poder-nos protegir,
quan de casa hem de sortir,
a comprar-nos pa o mongeta.

I per temor al contagi,
distanciats de la muller,
vigilar en sortir el carrer,
i menjar d’allò que hi hagi.

El més greu de la qüestió,
és que no es veu el final,
seguim dia a dia igual,
i no es troba solució.

Tots esperem la vacuna,
per sortir-ne alliberats.
Els llocs d’esbarjo tancats,
i a les nits mirem la lluna.

La ciència lluita amb neguit,
per treure el món de l’esglai.
Això no s’havia vist mai.
Quin virus més malparit.

     LLORENÇ RABADÀ I 
SANROMÀ

l’ànima de la tarda sola,
i al frec constant del vent
l’ample pinar tremola.
Vas explicant la bellesa,
poeta dels turons i la plana,
de la terra flonja i humida,
del coster i la terra flaca.
La teva veu és la ploma
i vas desgranant sentiments,
deixes modelar l’esperit,
escultures de la ment.
Omples els teus fulls
del que la terra et parla
que descrius calladament
amb veus foses a la tarda.
Poeta de conreat sentiment
que esbrines paraules
dialogant amb la natura
pels camins del pensament.
   

ENRIQUETA VIVES
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