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Quan no vàrem poder celebrar la Festa Major de l’any 2020 poc ens pen-
sàvem que el 2021 ens hauríem de tornar a conformar a organitzar pocs 
actes, i encara amb aforament limitat i reserva prèvia per complir amb la 
normativa Covid. 
Clar que anul·lar festes és problema petit davant tota la problemàtica 
d’aquesta pandèmia que no té aturador. Parlàvem fa un any d’una possible 
segona onada a la tardor i -després d’escalades i desescalades- vàrem en-
cetar aquest estiu sorpresos i en plena ja cinquena onada, tot i que amb més 
del 50% de persones vacunades amb les dues dosis. Semblava que aquestes 
dades de vacunats ens farien entrar en un descens important de la corba; 
però resulta que els contagis continuen molt alts i la pressió hospitalària 
torna a estar per sobre dels nivells que ens podem permetre si no volem 
desatendre totes les altres patologies, els diagnòstics precoços... Diuen els 
experts que aquesta “desatenció” ens fa recular més d’un any l’esperança 
de vida.
Per què ha passat tot això és quelcom bastant inexplicable, perquè ja no 
podem parlar de sorpresa, de desconeixement, de falta de mitjans, o de 
falta d’autonomia per a prendre les decisions més adients en cada moment. 
Algú -o tots- ho estem fent malament perquè sino, això voldria dir que 
estem davant d’un problema que no té solució i -si mirem cap a d’altres 
països- veiem que no és així.
Deu ser molt difícil prendre decisions que tenen repercussions econòmi-
ques molt dures, però estar en la situació de provisionalitat en la que estem 
i posar en risc la salut o haver de cuidar la salut de totes les persones afec-
tades per la Covid també té repercussions econòmiques, socials i morals 
potser encara més dures. Sembla que els nostres polítics no sàpiguin o 
no gosin triar entre prioritzar salut o economia i prenguin mesures a bat-
zecades i a pilota passada, cert; però també és cert que nosaltres no ens 
acabem de prendre seriosament la importància de seguir -individualment 
i col·lectivament- normes estrictes de protecció, perquè està clar que les 
vacunes són, en la gran majoria dels casos, efectives, però nosaltres hem 
d’ajudar, mantenint unes normes de seguretat.
Una altra cosa que va quedar ajornada per la Covid va ser la inauguració 
de la Piscina Municipal que substitueix la piscina del Casal que -durant 
més de quaranta anys- ha donat servei a Vila-rodona i també a molts po-
bles del voltant. Va ser una piscina feta també -com el Casal- amb l’esforç 
incalculable dels veïns i socis del Casal i amb suport econòmic d’alguna 
administració. La Junta del Casal va fer innumerables visites a piscines ja 
fetes per veure’n els avantatges i les pegues; es varen assessorar per saber 
quines eren les mides més adients també per la ubicació dels vestidors; la 
possibilitat de fer-hi curses etc...
En aquesta primera piscina han après a nedar centenars de nens i nenes 
gràcies als cursets que cada any s’hi organitzaven -i que es continuaran 
organitzant ara a la nova- i als monitors i monitores que sempre es varen 
esforçar perquè els nens i nenes assolissin el seu objectiu.

Bona FESTA MAJOR, 
si us plau, amb distància i mascareta.
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C A L I U

AJUNTAMENT
Durant aquests mesos hi ha hagut 
un parell de plens municipals. El 
primer ple fou el del dilluns dia 7 
de juny i, a part dels punts usuals de 
l’aprovació de l’acta del ple ante-
rior i de donar compte dels decrets 
d’alcaldia, es van aprovar els se-
güents punts: El primer, es va apro-
var l’atorgament de la subvenció a 
l’entitat “Vilagats”, en el marc de 
la relació de les bases per a ajudes 
destinades a entitats d’interès gene-
ral sense ànim de lucre. En segon 
lloc es va aprovar la modificació 
del reglament de la Biblioteca Mu-
nicipal, per adequar-la a la normati-
va vigent i actualitzar-la. En tercer 
lloc, es va aprovar la renovació del 
conveni amb el “Club Futbol Sala”, 
pel període 2020-2024. En quart 
lloc es llegeix i s’aprova la declara-
ció institucional amb motiu del dia 
internacional de l’Orgull LGTBI. 

casa de la vila

REGISTRE CIVIL

NAIXEMENTS:
07-05-2021 HIDAYA EL JAGHDAL 
LAHGUILI
13-05-2021 VEGA HORNOS JI-
MENA
13-06-2021 RIU SOLSONA PLA
24-06-2021vMARTINA CARNE-
ROS ESCODA
09-07-2021vJAN ANDRES MEN-

CHON
MATRIMONIS:
10-04-2021 FRANCESC XAVIER 
LÓPEZ FERRERES i PAULA 
QUEVEDO CALVO
23-04-2021 JOSÉ ANDRES PONS 
i ANNABEL MENCHON ROSES
24-04-2021 IGNASI DUCH GA-
VALDÀ i MIREIA ÀLVAREZ 
MOLINERO
15-05-2021 CARLES MONTRA-

GULL LLENAS i LIANE KRUSE
05-06-2021 JOAN VIDAL LÓPEZ 
i MARTA VIVES USANO
19-06-2021 RAMON PIÑANA 
ANTUNEZ i MARIA TERESA 
GRANELL MARTIN

DEFUNCIONS:
20-07-2021 MARIA RIERA ROIG, 
a Montblanc, a l’edat 91 anys

En cinquè lloc s’aprova per majoria 
absoluta la moció en suport a l’am-
nistia pels afectats per les represà-
lies de les actuacions tipificades 
com a delictes, realitzats a partir de 
l’1 de gener de 2013. En sisè lloc 
es llegeix i s’aprova la moció en 
suport a la setmana de la mobilitat 
sostenible i segura 2021, la qual 
se celebrarà entre el 16 i el 22 de 
setembre de 2021. Es tanca el ple 
amb el torn de precs i preguntes on 
es fan aclariments sobre la propera 
obertura de la Piscina Municipal i 
l’inici de les obres del col·lector en 
baixa.
El segon ple es realitzà el passat 2 
d’agost amb l’aprovació de l’acta 
de la sessió anterior i els decrets 
d’alcaldia. En tercer lloc es va 
aprovar el conveni de col·laboració 
administrativa entre el Consell Co-
marcal de l’Alt Camp i l’Ajunta-
ment de Vila-rodona del Pla Local 

de joventut per l’any 2021. En quart 
lloc es va aprovar el Conveni de co-
operació interadministrativa entre 
el Consell Comarcal de l’Alt Camp 
i l’Ajuntament de Vila-rodona pel 
servei d’assistència i assessorament 
en matèria de turisme. En cinquè 
lloc es van aprovar les festes locals 
per l’any 2022 i en darrer lloc es va 
aprovar la moció de suport al Cor-
rellengua 2021.
Pel que fa les activitats i actuaci-
ons urbanístiques dutes a terme 
per l’ajuntament en els darrers tres 
mesos hi trobaríem l’obertura de la 
Piscina Municipal el passat 18 de 
juny, i la reforma del C/ de la Font, 
obra que permetrà la connexió amb 
el col·lector en alta que ha de portar 
les aigües brutes a la futura EDAR, 
prevista per al proper 2022. Al costat 
de la piscina també s’ha inaugurat 
l’Espai lúdic de les Moreres. També 
s’han dut a terme les obres de subs-

23 de maig. Tàrraco Viva. 25 de maig. Conferència de Tàrraco Viva.
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C A L I U casa de la vila

titució del tub de fibrociment entre 
el pont de l’autopista AP-2, fins a 
la rotonda d’entrada al poble (amb 
el cofinançament de l’ACA) i la 
reparació del Camí Fondo. També 
destaquem la inauguració del Parc 
Caní a l’entorn de l’Arbreda, l’inici 
de les obres d’arranjament de l’en-
torn del Columbari, emmarcades en 
els programes de desenvolupament 
regional (FEDER), i l’adequació 
d’un itinerari saludable circular 
amb una passarel·la per creuar el 
Riu Gaià, anant cap a Vilardida. En 
darrer lloc, informar de que s’han 
instal·lat compostadors de matèria 
orgànica a Mas d’en Bosch, Mas 
Roset i Mas d’en Guerra. 
Respecte a les activitats lúdiques, 
culturals i socials realitzades en 
aquests darrers tres mesos, desta-
quem les activitats realitzades per 
Sant Jordi (contacontes i circ), les 
activitats en Homenatge a la Gent 
Gran (1 de Maig) amb una canta-
da d’havaneres la projecció de la 

pel·lícula “Terra de telers”, el re-
torn de Tarraco Viva al maig amb 
l’espectacle “El Funus del Cèsar”, 
els tallers per a l’Escola de Vila-
rodona i la conferència “La Mort de 
Juli Cèsar”. També es va reprendre 
el concurs “Adorna el teu Balcó”, 
que en aquesta ocasió es va fer du-
rant el mes de juny. Per Sant Joan 
es va realitzar l’entrada de la Flama 
del Canigó, el sopar de Sant Joan, 
tot plegat acompanyat per una ac-
tuació musical d’Stromboli Jazz 
Band. Destaquem la col·laboració 
del Casal de Vila-rodona en alguna 
d’aquestes activitats. En l’àmbit de 
joventut, aquests darrers tres mesos 
s’han realitzat tallers de circ, fang, 
grafitti i màgia. Des de la bibliote-
ca s’ha seguit impulsant la lectura 
amb diverses activitats per a joves 
i adults i s’ha seguit fent difusió 
de les activitats que Vallsgenera 
impulsa en l’àmbit de la promoció 
econòmica.
En l’àmbit dels serveis municipals, 

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.

s’ha licitat i adjudicat el servei del 
menjador escolar. En aquest àm-
bit volem destacar la voluntat de 
l’Ajuntament de seguir licitant 
aquest servei de manera indepen-
dent i no acollir-nos a la licitació 
agregada del Consell Comarcal. 
El motiu és que els estàndards de 
qualitat de la nostra licitació són 
superiors (a l’igual que el cost de 
la licitació). S’ha prorrogat un any 
la concessió del Centre de Dia a la 
Fundació Vilaniu i s’està a punt de 
treure a licitació del servei de neteja 
dels equipaments municipals.
Finalment, destaquem l’adhesió 
de l’Ajuntament de Vila-rodona a 
la campanya ‘Menstruació Solidà-
ria’, que recull productes d’higie-
ne femenina per a dones amb pocs 
recursos i dificultats per accedir-hi 
(impulsada pel Consell Comarcal), 
la celebració reivindicativa del dia 
de l’orgull LGBTI i el Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple.

Construcció del nou col·lector d’aigües residuals. 20 de juny. Música a les Moreres per celebrar l’obertura de la nova piscina.

28 de juny. Lectura del manifest del dia internacional de LGBTIQ.
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C A L I Uceller cooperatiu

El passat dimecres dia 7 de juliol de 
2021 l’Assemblea General del Ce-
ller Cooperatiu i Secció de Crèdit 
de Vila-rodona va aprovar un Con-
veni Intercooperatiu amb Agrícola i 
Secció de Crèdit de Bràfim, SCCL. 
Hi van assistir 40 socis presents, 5 
socis presents pel representant le-
gal i 29 socis representats. A petició 
d’alguns socis es va fer votació se-
creta i el resultat fou de 171 vots a 
favor i 49 en contra, sense cap vot 
nul ni blanc. És a dir, es va aprovar 
amb un 78 % de vots a favor.
Aquest conveni se suma als que el 
Celler Cooperatiu i Secció de Crè-
dit de Vila-rodona, SCCL ja disposa 
amb Societat Agrícola i Secció de 
Crèdit de Valls, SCCL, amb Agro-
pecuària COPERAL, SCCL i amb 
Agrícola de Barberà, SCCL. L’any 
2006 també es va incrementar de 
dimensió amb la fusió de les coope-
ratives de Vila-rodona i la Secuita.
Per la seva part, Agrícola i Sec-
ció de Crèdit de Bràfim, SCCL va 
aprovar el mateix conveni en la 
seva reunió d’Assemblea General 
de 15 de juliol de 2021.
La cooperativa Agrícola i Secció de 

Crèdit de Bràfim, SCCL és va fun-
dar el 1930, disposa d’uns 200 so-
cis i en aquests darrers anys té una 
producció al voltant dels 2 milions 
de quilos de raïm. Les seves instal-
lacions estan preparades per rebre 
cinc milions de quilos de raïm. A 
l’igual que la nostra cooperativa, 
també pertany al grup cooperatiu 
CEVIPE per la comercialització del 
vi a doll; a l’empresa Castell d’Or, 
SL per l’embotellat i la comercia-
lització de vins i caves; i a la co-
operativa de segon grau CEOLPE 
pel premsat de les olives i la con-
seqüent comercialització de l’oli 
d’oliva.
A partir d’aquesta verema, amb 
aquest conveni s’elaborarà el raïm 
tant en el Celler Cooperatiu de 
Vila-rodona com en el Celler de 
Bràfim. Així, amb aquest conveni 
els socis disposaran de dos cellers 
i cinc punts de descàrrega del raïm 
ubicats a la Secuita, Valls, Bràfim, 
Barberà de la Conca i Vila-rodona
Aquest nou conveni d’intercoope-
ració té la voluntat d’avançar en els 
propers anys cap a una futura fusió 
entre les dues cooperatives.

La col·laboració entre les dues en-
titats permetrà guanyar dimensió i 
compartir estructures en processos 
tècnics, logístics i de gestió, fac-
tor que contribuirà a incrementar 
la dimensió econòmica i social de 
les cooperatives, potenciant con-
seqüentment, el seu entorn rural. 
L’objectiu és garantir el futur dels 
nostres viticultors en una economia 
cada vegada més competitiva.
Segons el president d’Agrícola de 
Bràfim, Joan Josep Raventós Co-
ral, l’envelliment de la seva massa 
social i la baixada de volum aportat 
pels seus socis els darrers anys, ha 
generat aquesta necessitat d’unió a 
una infraestructura més gran que 
doni perspectives de futur als pro-
fessionals que continuen.
Per la seva part, Adrià Rabadà, pre-
sident de Celler Cooperatiu de Vila-
rodona valora positivament la vo-
luntat del Consell Rector de Bràfim 
d’unir-se a la nostra entitat. Aquest 
acord amb l´objectiu de fusió a curt 
termini, ens garantirà el futur de les 
dues masses socials amb una coo-
perativa més forta i preparada. 

El Celler Cooperatiu de Vila-rodona  
signa un conveni d’intercooperació amb  

Agrícola i Secció de Crèdit de Bràfim
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C A L I U casal

Com anem fent en cada edició de 
la revista “CALIU”, farem un repàs 
a les activitats que es desenvolupen 
al Casal entre número i número.
Començarem per l’Assemblea Ge-
neral Ordinària de socis correspo-
nent als anys 2019 i 2020 que es va 
celebrar el divendres 16 de juliol a 
2/4 de 8 de la tarda. Va començar 
amb una explicació per part del Pre-
sident de perquè es feia l’assemblea 
corresponent a dos exercicis socials 
i que era degut a la normativa refe-
rent al control de la pandèmia de la 
Covid-19 i tot seguit es va proce-
dir a la lectura de l’acta anterior, va 
continuar amb la Memòria i Estat 
de Comptes, on es van detallar totes 
les activitats dutes a terme durant els 

passats anys 2019 i 2020, les quals 
no detallarem ja que s’han anat pu-
blicant a la revista “Caliu” mentre 
anaven succeint. Els comptes conti-
nuen amb la mateixa dinàmica que 
els anys precedents, tancats amb 
superàvit els dos exercicis, però en 
l’exercici 2019 ja no es van donar 
comptes de la piscina ni dels cur-
sets de natació, ja que aquest any el 
Casal, després de 49 anys, ja no en 
va ser l’organitzador ni el respon-
sable i l’any 2020, la pandèmia de 
la Covid-19 no va afectar al resultat 
econòmic, ja que la Generalitat ens 
va ajudar en diferents subvencions. 
Es va continuar amb l’aprovació de 
les quotes socials per a l’any 2022 
i que són les mateixes que el 2019: 

22 € per als so-
cis adults i en 
11,50 € per als 
juvenils. Tot se-

guit es va procedir amb el següent 
punt de l’ordre del dia i que era la 
renovació parcial reglamentària de 
la junta directiva en la qual no es va 
produir cap baixa ni cap alta. Tam-
bé es va parlar de l’arranjament de 
l’espai que actualment ocupava la 
piscina i que s’ha arribat a un acord 
amb UiU Promotors per portar al 
nostre teatre primeres figures de 
l’escena catalana, començant el 26 
de setembre amb Joan Pera i l’1 de 
novembre amb Sílvia Bel. També 
hi va haver diferents intervencions 
de socis referent a l’adequació de 
l’espai de la piscina, de posar nova 
il·luminació a l’escenari del teatre 
i de felicitació per la programació 
teatral que hem portat a terme. I 
continuarem explicant els actes 
que s’han desenvolupat al Casal en 
aquests passats mesos i que hem 
anat organitzant amb totes les me-

25 d’abril. Espectacle familiar “El Bagul”.

9 de maig. Teatre “36 preguntes que ..”. Arranjant les instal·lacions del Casal.
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voluparan diferents activitats com 
poden ser concerts (ja que a l’ho-
ra d’escriure aquest article no està 
permès el ball), un espectacle d’hu-
mor i la final del campionat de pe-
tanca “Memorial Toni Egea”
Com a properes activitats el se-
tembre reprendrem les sessions de 
cinema i, tal com ja hem dit més 
amunt, també el teatre i si l’evolu-
ció de la pandèmia de la Covid-19 
és favorable i les autoritats ho auto-
ritzen tornar a reprendre el ball els 
diumenges a la tarda. 
Una activitat nova que hem pro-
gramat juntament amb la FAC (Fe-
deració d’ateneus de Catalunya), i 
hem demanat col·laboració al Cen-
tre d’Estudis del Gaià i a l’Institut 
d’Estudis Penedesencs, consistirà 
en un recorregut pel passat atene-
ístic de les viles de la Bisbal del 
Penedès, Llorenç del Penedès, i Vi-
la-rodona. No serà únicament una 
visita a l’entitat, sinó al seu recorre-
gut històric a través de tota la vila a 

sures de seguretat per prevenir la 
Covid-19. El 25 d’abril vàrem pro-
gramar l’espectacle familiar “EL 
BAGUL” i el 9 de maig l’obra “36 
preguntes que faran que t’enamoris 
.. o no” una comèdia que també es 
representarà a més de trenta teatres 
de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de 
Catalunya (XTAC), i l’1 de maig, 
l’ajuntament de Vila-rodona, amb la 
nostra col·laboració, va programar 
l’espectacle “Ex-cupidos” d’Hotel 
Cochambre. Hem continuat amb les 
sessions de cinema els diumenges a 
la tarda i vàrem acabar la tempora-
da el 16 de maig. Referent al cine-
ma, ens hem adherit al “Cicle Gau-
dí” que organitza l’Acadèmia del 
Cinema Català i que consisteix que 
en moltes poblacions de Catalunya 
(ara ja en són més de 80) projectem 
durant la segona quinzena de cada 
mes la mateixa pel·lícula a un preu 
més reduït.
Per la Festa Major d’estiu el Casal 
tornarà a ser un espai on es desen-

partir dels seus orígens associatius. 
L’activitat quedarà inclosa dins del 
projecte “Camins d’Ateneus”, que 
promou el coneixement de dife-
rents poblacions a través dels seus 
ateneus. L’activitat està organitzada 
per tota la Delegació de les comar-
ques tarragonines de la FAC, per 
bé que els seus principals impul-
sors han de ser els propis ateneus 
del territori implicat. Per poder dur 
a terme l’activitat s’ha contactat 
amb dos ponents/guies encarregats 
de dinamitzar les visites. En el cas 
de Vila-rodona, el responsable serà 
en Josep Santesmases i pel que fa 
als pobles del Penedès l’encarregat 
serà el professor d’Història de la 
URV Ramon Arnabat.
I per estar informats de les activi-
tats i de les notícies que generem, 
des de l’entitat disposem de dife-
rents canals: la pàgina web www.
casaldelavila.cat, a les xarxes soci-
als d’Instagram i Facebook, i a la 
plataforma de eBando, que podeu 
descarregar-vos l’aplicació i seguir 
el canal del Casal de Vila-rodona o 
bé llegir-nos des de qualsevol dis-
positiu seguint l’enllaç: https://app.
ebando.es/channel/casaldevilaro-
dona.

JUNTA DIRECTIVA 
DEL CASAL

16 de juliol. Assemblea General de socis.

Espai rehabilitat de l’antiga piscina.
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En un any tan especial per al Cen-
tre d’Estudis del Gaià, en el que 
celebrem els primers 25 anys de la 
nostra existència, sembla que, poc a 
poc, podem tornar a una certa nor-
malitat pel que fa a la celebració 
d’actes i activitats.
Així, el 8 de maig, vam fer la pre-
sentació virtual del documental 
Viure a la masia. La vida quoti-
diana a les masies en el marc del 
RECERCAT, la Jornada de Cultu-
ra i Recerca Local dels Territoris 
de Parla Catalana, que es va cele-
brar a Tortosa. La presentació la va  
fer la Maria de la Serra Rabadà 
Llort. 
Per altra banda, hem pogut tornar a 
fer el cicle de xerrades Viatges a la 
Fresca, que enguany va presentar 
els següents viatges i viatgers:
5 de juny. Ruta 66, de Chicago a 
Los Angeles, la travessa pel cor 
dels EEUU, per Tana Lana i Ramon 
Saumell.

11 de juny. Galápagos, les Illes 
Encantades, per Pilar Vidal i Pere 
Iglesias
18 de juny. Les Repúbliques Bàlti-
ques, per Isa Tell i Pep Miquel
26 de juny. Corea del Nord, el pa-
radís de la dinastia Kim, per Josep 
M. Gavaldà
També vam poder fer la presentació 
de La Resclosa núm. 23 a Salomó, 
ja que s’hi va publicar un article re-
latiu a aquest poble del Tarragonès. 
L’acte es va celebrar el 18 de juny, i 
va comptar amb força públic. 
El 24 de juliol vam celebrar l’As-
semblea General del Centre d’Estu-
dis del Gaià, després de no poder-la 
fer l’any passat. Volem destacar que 
aprofitant l’efemèride, la dissenya-
dora gràfica vila-rodonina Maria 
Pié ens va redissenyar i actualitzar 
el nostre logotip, per tenir-lo al dia i 
poder-lo emprar de manera digital. 
El resultat ens ha deixat molt satis-
fets, i ara us l’ensenyem.

Pel que fa a les properes activitats, 
tenim una agenda bastant atapeïda 
que esperem que la puguem fer sen-
se excessius problemes.
En primer lloc, el 17 d’agost, tot 
coincidint amb el centenari de l’ai-
guat de Sant Cinto, que es va en-
dur el pont vell de Vila-rodona i va 
canviar la fisonomia del nostre po-
ble, recordarem aquest fet fent un 
recorregut per alguns espais afec-
tats per l’aiguat, començant per la 
Farga i fins a les Fonts Fresques. En 
funció de l’assistència que hi hagi, 
farem una nova visita el dissabte 21 

5 de juny. Viatges a la fresca, amb Ramon Saumell i Tana Lana. 11 de juny. Viatges a la fresca, amb Pere Iglesias i Pilar Vidal.

18 de juny. Viatges a la fresca, amb Isa Tell i Josep Miquel. 25 de juny. Viatges a la fresca, amb Josep M. Gavaldà.
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d’agost. I relacionat amb aquest fe-
nomen meteorològic, estem mirant 
de fer més endavant una conferèn-
cia per explicar els fenòmens dels 
aiguats i de pas enllaçar-ho amb 
el canvi climàtic. Quan tinguem la 
xerrada tancada, ja ho comunica-
rem.
Una altra activitat que hem recu-
perat és la Mostra de cinema etno-
gràfic, que hem passat de fer-la el 
juliol a fer-la al setembre. Les pro-
jeccions es faran a la Sala d’Actes 
del Casal de Vila-rodona i la pro-
gramació serà la següent:
Divendres 3 de setembre. CRÒ-
NICA D’UNA JOVENTUT, 
RETRATS DE L’ACCIÓ COL-
LECTIVA (2019). Estudi qualitatiu 
realitzat per antropòlogues de la 
Universitat Rovira i Virgili sobre 
l’acció col·lectiva de les persones 
joves a Tarragona 2018- 2019. Els 
joves parlen de com viuen i volen 

la ciutat.
Divendres 17 de setembre. CUI-
DAR ENTRE TERRES. QUI SOS-
TÉ LA VIDA QUAN LES DONES 
MIGREN? (2019). El documental 
es fixa en les cadenes de cures, un 
fenomen transnacional i urbanitzat 
que encarna, en el cos de les dones 
del Sud global, la vigència de les 
relacions colonials. Una reflexió 
sobre el paper, tan imprescindible 
com invisibilitzat, de les cures en 
l’economia global. Desenes de mi-
lers de dones que posen cos a una 
‘fuga de cures’ d’Amèrica Llatina a 
Europa i dels territoris rurals a les 
ciutats. 
Divendres 24 de setembre. EN-
TRE LA NIT I EL DIA NO HI 
HA PARET (2017). Entre el dia 
i la nit no hi ha paret és el primer 
treball documental del col·lectiu 
Les Espigolaores. Es tracta d’un 
documental sobre dones que viuen o 

han viscut a l’Horta de Campanar, la 
Partida de Dalt o a la desapareguda 
Partida del Pouet, a València. A 
través dels seus relats s’aborden les 
seves pràctiques, coneixements i 
experiències de vida, i es qüestiona 
la imatge masculinitzada que sovint 
hom projecta d’aquest territori
També ja tenim decidit el lloc que 
visitarem amb motiu de les Jorna-
des Europees del patrimoni que tin-
dran lloc el 10 d’octubre. Enguany 
farem una visita a l’Albà, sobretot 
a l’església parroquial, explicant 
com es va configurar la parròquia 
de l’Albà, especialment durant el 
segle XIX.
I de cara a més endavant, pels volts 
de la Fira, el dia 30 d’octubre pre-
sentarem el núm. 25 de la Resclosa, 
la nostra miscel·lània que publi-
quem de manera ininterrompuda 
des del 1r any. I una setmana més 
tard, ja en plena Fira, inaugurarem 

23 de juliol. Assemblea General de socis.
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societat de caçadors

l’exposició “Les botigues que van 
tancar (1970-2020)”. L’exposició 
es muntarà a la sala del Casal i trac-
tarà de fer una mirada retrospectiva 
a les botigues que van tenir les por-
tes obertes en el darrer mig segle 
i que també durant aquest període 
van tancar les portes. 
Pel que fa a futures activitats, estem 
treballant per organitzar una Taula 
rodona per parlar de la implemen-
tació de les energies renovables al 
territori. Mirarem de convidar di-
verses persones per tractar el tema 
des de perspectives diverses. Tam-

bé hi ha en l’horitzó un parell de 
xerrades sobre temes històrics, però 
ja serien per després de la Fira. I 
també, i en funció de l’evolució de 
la pandèmia, ens plantejaríem tor-
nar a fer alguna sortida cultural.
Tal com hem comentat al princi-
pi, enguany celebrem 25 anys de 
la creació del CEG. Ens agradaria 
poder compartir aquest esdeveni-
ment amb totes les persones que 
al llarg d’aquest quart de segle han 
fet possible l’existència del Centre. 
Malauradament, no creiem que si-
gui possible la celebració d’un acte 

multitudinari, i per això aprofita-
rem alguns dels esdeveniments de 
la Fira per mirar de fer algun acte 
institucional per remarcar aquest 
fet.
Ja per acabar, des del Centre d’Es-
tudis del Gaià desitgem a tothom 
una molt bona Festa Major d’Estiu 
i esperem retrobar-nos ben aviat i 
compartir amb els nostres socis i 
sòcies i amb els lectors i lectores 
del Caliu nous esdeveniments, ac-
tes i activitats. 

Ha arribat l´estiu i amb ell la calor. 
Fa bastantes setmanes que no plou, 
el camp està sec, malauradament 
a diferents indrets de Catalunya es 
produeixen incendis i els animals 
salvatges tenen problemes per tro-
bar aigua. Per disminuir aquest 
greu efecte, tenim distribuïts 9 
punts d’aigua (abeuradors) en dife-
rents llocs del terme. Periòdicament 
es van revisant i es van reomplint.
La temporada fa 4 mesos que s’ha 
acabat, però durant els mesos de 
primavera i estiu hem hagut de sor-
tir al camp a donar un cop de mà 
a diferents pagesos que han pre-
sentat queixes per danys provocats 
a diversos cultius. S’han abatut al-

guns cabirols 
en la modalitat 
d´espera per 
danys a la vi-
nya; 4 senglars 
en una batuda 
per danys a frui-
ters; i bastants 
conills pel mal 
que provocaven 
als ceps i a les 
oliveres.
Referent a la 
tirada al plat que realitzàvem per 
aquestes dates, hem cregut oportú, 
per motius de seguretat, suspendre-
la igual que l’any passat , ja que la 
pandèmia continua entre nosaltres.

Malgrat les restriccions, us desit-
gem que gaudiu d´una bona Festa 
Major

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

BOMBERS: 977 63 90 10 - 112
AJUNTAMENT: 977 63 80 06

INFORMACIÓ: 012
EMERGÈNCIES: 112

 TELÈFONS D’INTERÈS
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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.

Estimats lectors de la revista Caliu, 
en primer lloc, desitgem que esti-
gueu tots bé. 
Com ja sabeu, els darrers mesos 
han estat marcats per la “nova nor-
malitat” i no hem pogut fer moltes 
de les activitats habituals o que ens 
haguessin agradat fer.
Des del Col·lectiu, com en tantes 
altres associacions i entitats, hem 
hagut d’adaptar-nos i així també 
les nostres activitats, als temps de 
Covid i és que el Covid i les noves 
variants han arribat fortes i amb les 
vacunacions tot i millorar, no n’hi 
ha hagut prou. 
Així doncs, el passat 23 d’abril en 
motiu de la Diada de Sant Jordi i 
el 26è aniversari del Col·lectiu, no 
vàrem poder fer un dinar amb ball o 
festa com era costum, i enguany và-
rem fer una caminada a l’aire lliure 
i un berenar de motxilla a l’Arbre-
da. Malgrat no va ser un aniversari 
tan festiu com d’altres, no vàrem 
deixar de celebrar quelcom tan im-
portant.
El passat 2 de juny a les 5 de la tar-
da, es va dur a terme una demos-
tració de rams de flors a càrrec de 
la Sra. Mireia Recasens al local de 
la Fira. 

El 16 de de juny es va realitzar una 
excursió a peu fins a Aiguamúrcia. 
A les 10h es va sortir des de la Pla-
ça dels Arbres, qui volia podia anar-
hi també amb el cotxe de línia. Al 
migdia, es va completar la camina-
da amb un dinar de motxilla. 
De cara al nou curs i sempre que la 
situació ens ho permeti, tenim in-
tenció de reprendre les classes de 
Patchwork, així com, per al proper 
9 d’octubre estem preparant una 
sortida per anar al teatre Tivoli de 
Barcelona per veure l’obra “Can-
tando bajo la lluvia” dirigida per 
Àngel Llàcer i Manu Guix. 
Tot aquell que estigui interessat en 
assistir-hi, es pot apuntar mitjan-

çant qualsevol membre de la junta 
amb una paga i senyal de 25€. Al 
final del mes d’agost s’haurà d’abo-
nar els 50€ restants. 
Aprofitem aquestes línies tam-
bé per informar que properament 
sortiran a la venda les butlletes de 
participacions de “La Grossa de 
Cap d’Any”, esperem que tinguin 
tan bona acollida com els anteriors 
anys i tant de bo repartim sort. 
Dit tot això, només ens queda desit-
jar-vos a totes les lectores i lectors, 
una bona Festa Major d’estiu!!

JUNTA COL·LECTIU  
DE DONES DE VILA-RODONA



16

C A L I Ul’escola

El Patronat de Turisme de la Di-
putació de Tarragona ha organit-
zat la segona edició del TurisTIC 
Challenge per tal que alumnes de 
diverses escoles de la demarcació 
presentin propostes per a fomentar 
el turisme entorn a tres àmbits: Pa-
trimoni Cultura, Platja i Vinya en 
Família. Durant aquest curs passat 
els alumnes participants van anar 
realitzant diversos tallers virtuals 
relacionats amb el turisme, la crea-
tivitat i la comunicació. 
Dilluns 31 de maig va tenir lloc 
l’acte de cloenda virtual on la Sra. 
Meritxell Roigé, presidenta del Pa-
tronat de Turisme de la Diputació 
de Tarragona, va donar a conèi-
xer les tres propostes guanyadores 
d’aquest any. 
S’havien presentat 60 propostes i 
d’aquestes, 10 van ser finalistes i 
només pel fet de ser-ho, els alum-
nes ja van gaudir d’un dia a Port 
Aventura. Finalment, els guanya-
dors van ser “Tortosa Renaixentis-
ta” dels alumnes de 1r i 2n d’ESO 
del Col·legi Teresià de Tortosa 
que proposa la promoció dels punts 
emblemàtics de la Tortosa renai-
xentista a través d’una ruta en bici-
cleta i fent-se difusió per Instagram; 

Els alumnes de 6è de l’Escola Bernardí Tolrà, 
guanyadors del Turistic Challenge

“Estada a l’Ametlla de Mar Respir 
de sorra”, dels alumnes de cicle 
formatiu de grau superior de l’INS 
Jaume I de Salou, que proposa 
connectar l’Ametlla amb l’eco-
turisme organitzant una setmana 
d’activitats a la platja que permetin 
fomentar vincles de confiança entre 
els participants i respecte per l’en-
torn, i, “Vinus et vitis”, elaborada 
per alumnes de sisè de primària de 
l’Escola Bernardí Tolrà de Vila-
rodona, que proposa una ruta con-
duïda per codis QR pel poble i que 
transcorre per 
diferents espais 
s ign i f i ca t ius 
de la vinya de 
la zona que fi-
nalitza amb un 
tast de vi i una 
visita al centre 
d’interpretació 
de la vinya i del 
vi del Celler 
Cooperatiu de 
Vila-rodona.
Quan es va 
plantejar als 
alumnes parti-
cipar en aques-
ta convocatò-

ria, van decidir promoure la vinya 
ja que és el conreu més abundant a 
la població i van creure que se’n té 
poc coneixement, en general. Voli-
en que la gent conegués la feina que 
hi ha darrere d’una ampolla de vi i 
per això van crear unes rutes fami-
liars per diferents partides del terme 
on es poden trobar vinyes de dife-
rents tipus. També van pensar en 
crear codis QR que proporcionen 
la ruta a seguir i van elaborar unes 
preguntes que s’han de contestar en 
diversos indrets. 
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El curs 2020-2021 ja ha acabat i ara 
toca desconnectar, gaudir de l’estiu 
i agafar forces pel curs vinent. Ha 
estat un altre curs fortament mar-
cat per la pandèmia, i que, malgrat 
l’impacte en l’activitat educativa, 
ens hem pogut adaptar a les cir-
cumstàncies per seguir avançant. 
Vam iniciar el curs amb la incerte-
sa de com aniria amb les mesures 
preventives i si podríem realitzar 
totes les activitats extraescolars que 
ens havíem proposat. Val a dir que 
tothom, alumnes, famílies i profes-
sorat, ens vam adaptar de pressa 
als horaris d’entrada i sortida, les 
mascaretes, als grups bombolla, a 
la higiene de mans i a la distància. 
Des de l’AMPA hem treballat per 
garantir, respectant les restriccions 

de cada moment, que es poguessin 
desenvolupar les activitats. Al no-
vembre vam haver de suspendre to-
tes les activitats extraescolars, que 
vam reprendre després de Setmana 
Santa, complint amb la normativa 
del PROCICAT. Agraïm tot l’es-
forç i paciència als alumnes, a les 
famílies, a l’escola i a les empreses 
i entitats que han fet possible man-
tenir les activitats. 
També volem agrair el suport de 
l’Ajuntament de Vila-rodona, es-
pecialment pel que fa a l’impuls de 
la nova Escola, que ara sí, ja va ser 
aprovada la construcció en un acord 
de Govern; i signat el conveni de 
col·laboració amb el departament 
d’Educació el passat 30 de març 
amb la visita del Conseller. 

Sens dubte, volem donar les gràcies 
al Casal de Vila-rodona i a la Co-
operativa per la seva col·laboració 
i ajuda amb les activitats organit-
zades per l’AMPA. També volem 
donar les gràcies a tot el professorat 
de l’Escola, a les monitors/es del 
menjador i d’acollida, i al perso-
nal de neteja. I finalment a totes les 
mares i pares d’alumnes delegats 
de classe per haver fet de cadena de 
transmissió de totes les informaci-
ons, inquietuds i necessitats de les 
famílies. 
Gràcies a tots per haver-ho fet pos-
sible! Som una gran comunitat edu-
cativa! Bon estiu a tots!

ESTER LLAURADÓ
PRESIDENTA DE L’AMPA

club btt

JA EN TENÍEM GANES !!!

És veritat, teníem moltes ganes de 
retrobar-nos i tornar a pedalar junts, 
després que per la maleïda pandè-
mia totes les activitats del CBTT 
Vila-rodona haguessin estat cancel-
lades des del març de l’any passat.
I hem tornat, i de la millor manera 
possible, fent La Ruta del Cister.  
Aquest cop però, a fi de minimit-
zar les relacions socials al màxim 

i evitar contagis, l’organització va 
decidir eliminar la nit d’hotel a Cal 
Feliuet de Belltall i fer tot el recor-
regut en un sol dia. Són 127 km. i 
2550 metres de desnivell positiu, 
un autèntic repte apte només pels 
que estan ben entrenats. 
És per això que a fi de facilitar al 
màxim la participació, l’organitza-
ció va preveure tres rutes aptes per 
a tots el nivells, de manera que tot-
hom hi pogués trobar el seu recor-

regut ideal.
El dissabte 12 de juny, el “parte” 
meteorològic deia: s’esperen altes 
temperatures molt pel damunt de 
la mitjana de l’època, i renoi qui-
na calor!!! Precisament aquest fou 
el hàndicap més gran a què ens và-
rem afrontar: la serralada del Co-
maverd, que en condicions normals 
ja és molt difícil, fer-ho després de 
dinar, a les 4 de la tarda i a 33º de 
calor, és d’una dificultat extrema. 
Tot i amb les dificultats afegides, 
vàrem completar el recorregut visi-
tant els tres monestirs: Poblet, Vall-
bona de les Monges i Santes Creus. 
Un recorregut que en primavera és 
meravellós; amb rius, boscos, sen-
derons i muntanyes que fan que 
anant amb bicicleta de muntanya es 
gaudeixi d’allò més.I si hi afegim 
la companyia i el bon ambient de la 
gent del CBTT Vila-rodona, l’expe-
riència és excepcional. 
Com sempre, hem d’agrair a la Jun-
ta del CBTT Vila-rodona l’organit-

Els ciclistes al Monestir de Vallbona de les Monges.
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zació i assistència i per estar sempre 
a punt per ajudar en tot moment. 
Tot i la pandèmia, el CBTT Vila-
rodona no ha estat pas inactiu i per 
això, en voldria destacar els se-
güents fets:
1r. La renovació de la junta directi-
va en la Junta General de socis del 
mes de febrer 2021. Des d’aques-
tes línies volem agrair la bona fei-
na feta pels membres que surten: 
el Luís Mayo, el Jordi Massó, el 
Joaquim Mercadé, l’Albert Paton 
i la Sandra Ramírez. A tots, moltes 
gràcies. I donar 
la benvinguda al 
nous membres: 
el Carles Olivé, 
el Jaume Graells, 
el Daniel Mont-
serrat i l’Òscar 
Gómez, i també 
desitjar-los molta 
sort a tots .
2n. L’estrena de 
la nova equipació 
del club: mallot, 
culots, i altres 
peces amb un dis-
seny molt maco, 

modern i amb 
els nous spon-
sors del Club.
3r.I el més es-
perançador, la gran embranzida que 
han agafat els joves del Club i espe-
cialment dos d’ells, el Joan Güell i 
l’Aleix Baz, participant i represen-
tant el Club en diferents competici-
ons i fent podi a la lliga de pista de 
Tarragona. 
Com veieu, tenim un club viu, amb 
la junta renovada, els socis amb ga-
nes d’anar amb bici, i el jovent par-

ticipant en curses i fent podis, tot 
plegat ens dona una gran confiança 
de cara al futur. 
Res més, com sempre, Salut i Mun-
tanyes, que no faltin.

DANIEL RAÑÉ
SOCI DEL CLUB 

BTT VILA-RODONA

Els ciclistes al Monestir de Poblet.

Els ciclistes a l’arribada al Monestir de Santes Creus.
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LA DIADA D’ENGUANY

La mobilització de l’11 de Setem-
bre d’enguany es combinarà amb la 
del Primer d’Octubre amb un mis-
satge únic per posar en valor l’èxit 
i el mandat de l’1 d’Octubre i do-
nar-li força com a data de victòria.
Serà, doncs, una mobilització do-

ble: 11-S i 1-O. 
Es proposaran 
mobilitzacions 
tant per l’11 de 
Setembre com 
per l’1 d’Oc-
tubre. El lema 
serà: Lluitem i 
guanyem la in-
dependència!
La mobilització 
d’aquest 11 de 
Setembre serà 
centralitzada, 
a la ciutat de 
Barcelona. Es 
tractarà d’una 

marxa en moviment que anirà de la 
plaça Urquinaona fins al Parlament 
de Catalunya, baixant per Via Laie-
tana, girant per Passeig d’Isabel II i 
seguint per l’Avinguda Marquès de 
l’Argentera fins a arribar al Parc de 
la Ciutadella (Passeig dels Til·lers). 
La mobilització de l’1 d’Octubre 
s’anunciarà més endavant.

IMPORTANT:
Amb les mobilitzacions de l’11 de 
Setembre i l’1 d’Octubre, l’Assem-
blea vol deixar clar que la societat 
civil ha estat la clau de volta de les 
grans victòries independentistes 
dels darrers anys. Ara, amb un Par-
lament amb majoria independentis-
ta, en vots i en escons, cal que torni 
a empènyer des de baix per avançar 
i fer efectiva la independència de 
Catalunya. El moviment popular 
organitzat és i ha de ser el motor 
que porti el país cap a la plena lli-
bertat.
Secretariat Nacional Assemblea 
Nacional Catalana.
Des de Vila-rodona, organitza-
rem i facilitarem el desplaçament 
a Barcelona. Farem llistat dels in-
teressats. Els telèfons són :
Anna 661 214 216 
Ma. Mercè 619 785 763 
Rosa M. 600 812 811

FINS QUE HO ACONSEGUIM!!!
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Una característica important de la població de Vila-
rodona és la d’estar en bona part delimitada per hortes 
i pel fet mateix que la sèquia passa pel bell mig de la 
seva estructura urbana. Per tant, és evident que el crei-
xement urbà fora del clos de les muralles medievals, 
en la major part i al llarg dels anys, s’ha anat produint 
a costa de les hortes periurbanes que arribaven a les 
parets de les cases, sobretot per la banda sud del po-
ble. El gran creixement demogràfic del segle XVIII va 
començar a forçar l’expansió fora muralles seguint en 
la mateixa direcció del carrer Major, cap al camí de les 
Hortes. De ben segur que les cases de l’actual carrer 
de les Hortes van anar edificant-se damunt de petits 
horts familiars. Per això bona part de les de l’esquerra 
del carrer encara en conserven al seu darrera, com una 
mena d’eixida més o menys gran, que permet petits 
conreus d’horta. 
A la segona meitat del segle XVIII la construcció, en 
dues fases, de la nova església parroquial, va donar 
un nou impuls a les necessitats expansives. Va dotar 
de major categoria l’àmbit del seu entorn que de mica 
a mica s’aniria integrant al conjunt urbà vila-rodoní. 
En el supòsit que poguéssim tenir una imatge de l’es-
pai que ocupen l’actual plaça dels Arbres i les cases 
del davant, més o menys cap a 1766, —l’època de la 
finalització de la primera etapa de la construcció de 
l’església—,veuríem la part del presbiteri, el creuer 
i dues capelles laterals construïdes, beneïdes i en ús; 
l’església vella, a l’espera de ser derruïda, a tocar la 
nova pel nord; l’actual plaça ocupada pel fossar i l’hort 
del rector; una paret de la muralla nova al sud de l’es-
glésia; una mena d’edificació on hi havia la premsa i 
molí d’oli, més o menys on ara hi ha la casa de la vila; 
i les hortes conegudes com de Santa Càndia, que per-
tanyien a l’administració parroquial del mateix nom. 
Aquestes hortes es començaren a parcel·lar a partir de 
1773 per a ser urbanitzades. Parlem de l’espai que va 

de l’actual casa de la vila a cal Vallvé, i també en direc-
ció a l’actual carrer de la Font, aleshores conegut com 
a camí de Valls o de la Font, fins on hi havia un dels 
portals d’entrada. Un cop edificades les cases, totes 
elles conservaren horts al darrera, fins arribar al marge 
que les separava del camí de Valls, aleshores el d’en-
trada del poble per l’antic pont de tres ulls, desaparegut 
en l’aiguat de Sant Cinto de 1921. D’aquelles hortes 
actualment només en queden les del Josep Batalla i de 
cal Rabadà. 
Entre finals del segle XVIII i principi del XIX es va 
promoure una altra urbanització important. Ens refe-
rim a la de les cases de l’actual carrer de la Font que 
van ocupar una part de les hortes que hi eren conrea-
des. Em refereixo a la part que restava fora del portal 
d’entrada a la població pel camí de Valls, més o menys 
situat a l’alçada de cal Grogués. Una part d’aquestes 
hortes eren conegudes com «tros del Portal» i junt amb 
les de gran part del futur carrer de mitja galta i del petit 
carrer que baixa cap el riu denominat aleshores com 
«el carrer que s’ha de fer» eren propietat de Josep Hu-
guet, doctor en drets, domiciliat a Barcelona. La part 
final de les hortes urbanitzades, les més properes a les 
Fonts Fresques, eren propietat de Francesc Guasch i 
Llort, doctor en medicina que exercia a Vila-rodona.. 

Els horts del poble

Horts en l’espai que ara ocupa el Casal i les piscines vella i nova. 
Fragment de postal de «El Siglo». Segona dècada s. XX.

3. Hortes de l’entrada del poble on ara hi ha les cases des dels pisos del 
«Mitra» fins a «les Monges». Postal de J. Solé. 1925.

2. «La Torre» i horts escalonats amb marges en l’espai que ara ocupa 
el carrer Enric Benet i Mossèn Galofré i les cases i pisos que es van 
construir en aquests espais. Fragment de postal de «El Siglo». Segona 
dècada s. XX.
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La urbanització del carrer de la Font es va menjar doncs 
una llenca d’horta situada al costat del camí de Valls. 
En construir-se les cases, els adquiridors de les parcel-
les van haver de donar pas a l’aigua de rec per regar 
les petites hortes que quedaren al darrera de les cases, 
moltes de les quals encara es conserven. 
Veiem doncs com els horts de dins del poble que encara 
avui subsisteixen, al carrer de les Hortes, a la Plaça dels 
Arbres o al carrer de la Font, són les parts que restaren 
en urbanitzar-se dits carrers i la plaça. 
En progressar l’edificació de cases carrer de les Hortes 
avall, a l’entorn de1861 es va obrir l’actual carrer Jacint 
Verdaguer —abans de 1920 denominat carrer del Car-
me— on les religioses carmelites l’any 1885 hi cons-
truïren el convent – col·legi. L’edifici per la part lateral 
definiria l’alineació de l’actual carrer Enric Benet. Al 
darrera, a la part sud, on l’any 1965 s’hi va construir el 
cinema parroquial, hi conservaren un hort tancat. Per 
l’altra banda de carrer les afrontacions i l’amplada que-
daren determinades amb la construcció de les fàbriques 
de destil·lació de Nicolàs Muñoz —actual local de fi-
res— i de cal Genilles —actuals pisos entre els carrers 
Enric Benet i Pagesia Catalana. Per sota i fins arribar al 
carrer de la Font tot eren hortes. 

L’actual carrer Enric Benet no va acabar d’arribar a la 
plaça fins l’any 1925 a raó de la inauguració del pont 
nou i de la nova carretera d’entrada del poble, que va 
haver de traçar-se per damunt de les hortes, obrant el 
desmunt de la baixada del pont. Vist des d’ara, hem 
d’entendre que aquest fet de fa gairebé un segle ha es-
tat determinant per articular el creixement urbà de Vi-
la-rodona i per arribar a la configuració actual. Abans 
de la construcció del nou pont la darrera casa construï-
da pel sud era la dita «la torre», una casa aïllada de ca-
racterístiques modernistes que ja és visible a les dues 
primeres col·leccions de postals de la segona dècada 
del segle XX. Més enllà només hi havia hortes amb 
marges per contenir els diferents nivells descendents 
de la terra. La construcció de la nova carretera va pro-
piciar nous espais on edificar i així entre els anys 30 i 
els primers de la postguerra es va configurar la mitja 
galta del carrer Enric Benet, aleshores Enginyer Nico-
lau. De cal Pau Fuster —cal Santes— a cal Riera —cal 
Manco—, que del nostre record era la primera casa 
del poble. A principis dels anys seixanta es va obrir 
el carrer de les Escoles, el primer des de l’any 1925. 
Tanmateix el moviment constructiu que gairebé s’ha 
acabat menjant totes les hortes fins al torrent del Plano 
no es va començar a moure fins als anys setanta del 
segle passat. Pisos i cases van anar omplint els nous 
carrers que s’obriren avançant cap al sud, ocupant tota 
l’amplada des del camí de Vilardida fins al riu, entre 
un espai d’hortes familiars molt repartides, totes elles 
conreades fins aleshores amb molta cura i dedicació. 
No ens hem d’oblidar tampoc que l’expansió cap al 
Convent de Sant Llorenç fora muralles a partir dels 
inicis del segle XIX també es va menjar part de ter-
res d’horta, la darrera la de cal «Viciana», deixant-ne 
només unes de petites tocant a la timba del riu. 
La pèrdua del mosaic d’hortes que hem anat veient 
durant les darreres dècades ha anat paral·lela a la desa-

Les hortes des de dalt del campanar. 1976.

Hortes de l’entrada de Vila-rodona. Els carrers de les Escoles i del 
Columbari encara s’havien d’obrir. Postal de finals dels anys 50 o principi 
dels 60.

El conjunt d’hortes entre el Casal, la carretera, les cases de la mitja galta 
del carrer Enric Benet i el riu. Fragment de postal de finals dels anys 60.



23

C A L I U a l’altra banda dels ulls

parició de la necessitat de la producció familiar i local 
de les verdures, les patates i els fesols, les síndries i els 
melons i algun arbre fruiter, imprescindibles en èpo-
ques anteriors. Els horts del poble han quedat reduïts a 
la mínima expressió i les hortes familiars que queden 
pel sud gairebé totes són a l’altra banda del torrent del 
Plano i pel nord, cap a la Racó o a Horta Amunt. S’ha 
reduït la superfície d’horta conreada, de les que actual-
ment en tenen cura sobretot persones jubilades, hagin 
o no estat pageses, algunes no pageses a temps lliure i 
també algunes famílies marroquines. 
Segurament el creixement de l’estructura urbana de 
Vila-rodona, no es podia haver fet d’altra manera que 
sacrificant terres de regadiu, o no se’n tenia capaci-
tat. Si tenim present que l’any 1889, Vila-rodona ha-
via assolit 2.200 habitants, 1850 dels quals residien 
dins del poble, hem de pensar que si bé hem perdut 
600 habitants hem augmentat, i de molt, l’extensió de 
l’estructura urbana. Menys habitants i més superfície 
edificada. Si bé és evident que el creixement urbà ha 
propiciat la millora de la qualitat dels habitatges i per 
tant de les condicions de vida, també ho és que ho hem 
fet a costa de perdre una part important dels horts pro-
pers al poble, sobretot gairebé tota aleshores coneguda 

com horta d’en Boada. Potser en perdre-les per sempre 
mai havíem pensat que perdíem un patrimoni agrari i 
històric important. Potser perquè les mirades envers el 
que considerem o no patrimoni han canviat i molt. 
El futur sempre és incert. En els darrers temps hem 
après que res està assegurat i que els canvis que tru-
quen a la porta poden trasbalsar conceptes com el crei-
xement sense límits —a vegades disfressat de creixe-
ment sostenible— i poden comportar noves maneres 
d’obtenir els recursos que la natura domesticada ens 
proporciona, o posar al dia vells sistemes. El canvi cli-
màtic que truca a la porta, l’esgotament de les energies 
no renovables, la transició energètica imprescindible, 
la necessària reducció de la mobilitat… poden trans-
formar la valorització actual de les hortes, derivant-la 
de la marginalitat actual a una necessària i valuosa 
producció de km zero. Ho hauríem de tenir present. 
Donar un alt valor a les hortes properes al poble com 
un patrimoni que no a tot arreu poden tenir, i mirar de 
no perdre’n més.

JOSEP SANTESMASES I OLLÉ

Els horts de Santa Càndia, entre les cases de la Plaça i el carrer de la 
Font. 1991. Petits horts darrera de les cases de l’avinguda de l’Alt Camp. 2021.

Horts per sota de les cases del carrer de la Font. 2021. Petits horts darrera de les cases del carrer de les Hortes. 2021.
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L’Ajuntament de Vila-rodona

desitja a tots els vilatans

bona Festa Major
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23 d’abril: 
* El Col·lectiu de Dones celebra el 
seu 26è aniversari amb una sortida 
fins a l’arbreda i el Columbari amb 
berenar de motxilla.
25 d’abril: 
* “St. Jordi als cellers” a la Wine 
Bar de Castell d’Or a Vila-rodona 
amb la presentació del llibre “Com 
abans de tot” amb l’escriptora Eva 
Piquer i la il·lustradora Eva Armi-
sen. 

* Espectacle familiar “El bagul” al 
Casal amb el Duet Daura.
* Es publica el número 131 de la 
revista Caliu.
* Espectacle de circ al local de fi-
res.
1-2 de maig: 
* Portes obertes a la nova piscina 
de Vila-rodona. 
1 de maig: 
* Festa de la gent gran amb missa, 
repartiment d’obsequis i cantada 

d ’ h a v a n e r e s 
per part del 
Grup d’havane-
res de la barca 
de Tarragona.
* Espectacle al 
Casal d’Hotel 
Cochambre.
2 de maig: 
* Projecció de 
la pel·lícula 

Terra de telers al Casal.
9 de maig: 
* Teatre al Casal amb “36 preguntes 
que faran que t’enamoris”.
15 de maig: 
* Visita guiada de Serra Rabadà al 
Columbari i al Celler cooperatiu 
dins el cicle “Territori ecològic” del 
Consell Comarcal de l’Alt Camp.
23-25 de maig: 
* Actes de Tarraco Viva amb la 
representació de “El funus de Cè-
sar”, taller de mosaics romans per 
als alumnes de l’escola i xerrada 
de Magí Seritjol sobre “La mort de 
Juli Cèsar, el magnicidi més famós 
de la història”.
1 de juny: 
* Els alumnes de 6è de l’Escola 
Bernardí Tolrà gaudeixen del premi 
del Turistic Challenge a Port Aven-
tura.
* Demostració floral del Col·lectiu 

25 d’abril. “Sant Jordi als cellers” a la Wine Bar de Castell d’Or.

1 i 2 de maig. Portes obertes a la nova piscina.

1 de maig. Festa de la gent gran.
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de Dones a càrrec de Mireia Reca-
sens.
4 de juny: 
* Taller de circ per als alumnes de 
l’escola organitzat per l’ampa.

5 de juny: 
* Celebració de la festa del Corpus.
Viatge a la fresca a càrrec de Ra-
mon Saumell i Tana Lana sobre la 
“Ruta 66 de Chicago a los Àngeles” 

organitzat pel Centre d’Estudis del 
Gaià.
6 de juny: 
* Visita als cirerers ecològics d’Al-
bert Miquel i a l’obrador de melme-

1 de maig. Espectacle “Excupidos” de Hotel Cochambre.

15 de maig. Visita guiada al Columbari i al Celler.

Oleguer Balañà Piñol, 1r. del CI. Alba Caro Claravalls, 2a. del CI. Alba Font Pérez, 3a. del CI.

31 de maig: 
* Repartiment de premis del certamen literari “Caliu”. Degut a les mesures de prevenció de la Covid-19 es 
va fer de manera esgraonada a la sala del ball del Casal.
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5 de juny, Festa del Corpus

Vinyet Arboles Estela, 4a. del CI. Bruna Castellví Alegret, 1a. del CM. Carla Blai Calvet, 2a. del CM.

Aurora Moncunill Voltas, 2a. del CM. Naia Massó Girona, 1a. del CS. Ona Forn Targa, 2a. del CS.

Mar Palau León, 4a. del CS.
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lades de Bet Carbonell dins el cicle 
“Territori ecològic” del Consell Co-
marcal de l’Alt Camp.
7-9 de juny: 
* Els alumnes de 6è de l’Escola 
Bernardí Tolrà van de colònies/vi-
atge de final de curs a la Bisbal de 
l’Empordà.
7-13 de juny: 
* 5è concurs “Adorna el teu balcó” 
amb premis per al balcó més florit, 
el balcó més reciclat i el balcó més 

breus

23 de juny. Arribada de la Flama del Canigó.

23 de juny. Revetlla de Sant Joan.

original.
11 de juny: 
* Viatge a la fresca a càrrec de Pere 
Iglesias i Pilar Vidal sobre “Les 
illes Galàpagos” organitzat pel 
Centre d’Estudis del Gaià.
16 de juny: 
* Excursió a peu a Aiguamúrcia del 
Col·lectiu de Dones i dinar de mot-
xilla.
18 de juny: 
* Viatge a la fresca a càrrec de Jo-

sep Miquel i 
Isa Tell sobre 
“Les repúbli-
ques bàltiques” 
organitzat pel 
Centre d’Estu-
dis del Gaià.
19-20 de juny: 
* Inauguració 
de la nova pis-
cina municipal 
amb inflables 

i música a les Moreres a càrrec de 
Loren.
Juny: 
* Inici de les obres per a fer el nou 
col·lector d’aigües residuals. 
23 de juny: 
* Presentació a Salomó del número 
23 de La Resclosa del Centre d’Es-
tudis del Gaià. 
* Revetlla de St. Joan amb actua-
ció musical i cercavila per part de 
Stromboli Jazz Band. Rebuda de la 
flama del Canigó per part dels tim-
balers infantils i els diables. Lectu-
ra del manifest i sopar de St. Joan.
Finals de juny: 
* S’inicia el Casal d’estiu.
25 de juny: 
* Viatge a la fresca a càrrec de Jo-
sep M. Gavaldà sobre “Corea del 
Nord” organitzat pel Centre d’Estu-
dis del Gaià.
28 de juny: 
* Inici de la rehabilitació dels vol-

Participants al casal d’estiu.
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tants del Columbari.
* Lectura del manifest del dia in-
ternacional de LGBTIQ davant de 
l’Ajuntament. 
30 de juny: 
* Caminada a Montferri i paella 
a l’arbreda en el final de curs del 
“Pas a Pas”.

2 de juliol: 
* L’Ajuntament 
de Tarragona 
atorga el “Diplo-
ma al mèrit cul-
tural” a la vila-
rodonina Dolors 
Saumell per la 

seva contribució a la difusió de 
la cultura des de la Biblioteca Po-
pular de Tarragona.
5 de juliol: 
* Inici dels cursets de natació.
Dimarts i dijous de juliol: 
* Aiguagim a la piscina.
10 de juliol: 
* Benedicció de St. Cristòfol. 
11 de juliol: 
* Participació de la piscina mu-
nicipal en la campanya “Mulla’t 
per l’esclerosi”.

30 de juny. Final de curs del “Pas a pas”.

2 de juliol. Dolors Saumell, rep el “Diploma al mèrit cultural”.

Aiguagim. 10 de juliol. Sant Cristòfol.
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11 de juliol. “Mulla’t. 15 de juliol. Taller de circ.

20-24 de juliol. Acompanyant a Jordi Turull.

23 de juliol. Taller de fang.

24 de juliol. Cloenda dels cursets de natació.

29 de juliol. Taller de grafitti

breus
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Juliol. Participants als cursets 
de natació.

15 de juliol: 
* Taller de circ dins 
dels actes “Estiu 
jove”.
16 de juliol: 
* Assemblea General 
dels socis del Casal.
20-24 juliol: 
* Diversos vila-ro-
donins acompanyen 
Jordi Turull en la tra-
vessa per la llibertat.
20 de juliol: 
* Signatura del con-
veni de col·laboració 
entre la Cooperativa 
de Vila-rodona i la 
de Bràfim.
23 de juliol: 
* Taller de fang dins 
dels actes “Estiu 
jove”.
* Assemblea general 
dels socis del Centre 
d’Estudis del Gaià.
24 de juliol: 
* Acte de cloenda 
dels cursets de nata-
ció.
26 de juliol: 
* Donació de sang.
29 de juliol: 
* Taller de grafitti 
dins dels actes “Estiu 
jove”.

breus
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CONTRIBUCIONS 
DE CATALUNYA 
A LA RECERCA 
METEOROLÒGICA
 
A partir de la segona meitat del 
segle XVIII,  l›interès per les 
observacions meteorològiques 
augmenten, sobretot per part dels 
metges, que intenten trobar relaci-
ons entre les epidèmies i l’estat de 
l’atmosfera. És així com el metge 
i investigador Francesc Salvà i 
Campillo (1751-1828), va iniciar 
l’any 1780 una sèrie d’observacions 
meteorològiques a la ciutat de Bar-
celona. Gràcies  a les sistemàtiques 
observacions del Dr. Salvà i 
dels posteriors observadors, els 
investigadors catalans han pogut 
construir una sèrie fiable de pressió 
atmosfèrica i precipitació de més 
de 130 anys, essent de les més 
destacables dins  d’Europa.

recordem

JOSEP MARIA 
SANTÓ 

JUNCOSA

i

MARIA 
CONCEPCIÓ 

DOMINGO 
VIÑAS

20 DE MAIG DE 1.971

50 Anys de casats
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TEMPERATURES 2n TRIMESTRE 2021

Minimes Màximes

RESUM TRIMESTRAL 
 
        Abril            Maig     Juny 
 
Temperatura mitjana:   12.1 ºC  16.6 ºC  21.7 ºC 
Mitjana de les T màximes:  18.0 ºC  23.0 ºC  28.5 ºC 
Mitjana de les T mínimes:    7.3 ºC   11.3 ºC  16.0 ºC 
T màxima absoluta:   24.8 ºC  Dia: 03 28.4 ºC  Dia: 29 34.7 ºC  Dia: 14  
T mínima absoluta:     3.7 ºC  Dia: 13    5.7 ºC  Dia: 04 13.2 ºC  Dia: 03 
Precipitació total:            26.5 mm  37.2 mm  33.1 mm 
Precipitació màxima en 24 h:     9.2 mm Dia:21 23.6 mm Dia:01    15.0 mm Dia:17 
 
 
 
(Informació facilitada per Servei Meteorològic de Catalunya) 
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A partir de setembre, l’Associació 
Catalana de la Premsa Comarcal ha 
programat tota una bateria d’actes 
i activitats per celebrar el quarantè 
aniversari de l’entitat. Uns actes i 
activitats que es perllongaran du-
rant un any, fins al setembre de 
2022, i que es duran a terme al 
llarg i ample del territori català 
i que implicaran transversalment a 
tota la societat. Tot seguit us desta-
quem alguns dels més rellevants:
El tret de sortida es donarà el diu-
menge 19 de setembre al Gran 
Teatre del Liceu amb una gran 
festa que vol agrair a totes les per-
sones que des de fa un segle a Ca-
talunya han fet i estan fent premsa 
local i comarcal. L’actor i presen-
tador Quim Masferrer serà l’en-
carregat de conduir aquesta festa 
d’aniversari que comptarà amb les 
actuacions de Roger Mas i Maria 
Jacobs. També aquell dia es lliura-
rà el 1r Premi d’Honor de l’ACPC.
La celebració de l’efemèride, però, 
es perllongarà duent a terme una 
dotzena de trobades comarcals 
al llarg dels següents dotze mesos 

que visitaran gran part del Princi-
pat. Aquestes jornades combinaran 
la trobada professional de networ-
king amb la de divulgació de la tas-
ca que els mitjans d’aquella zona 
duen a terme en el seu territori, i 
inclouran ponències i una actuació 
musical, teatral o poètica. Les ciu-
tats que es visitaran són Vic, Olot, 
Vilafranca del Penedès, Les Borges 
Blanques, Valls, Tortosa, Figueres, 
Esparreguera, Granollers, Igualada, 
Tàrrega i Cambrils.
Pel que fa a les activitats, algunes 
de les més destacades són el con-
curs de fotografia ’40 anys fent 
país’ pensat 
per reflectir el 
paper de testi-
moni gràfic de 
la història dels 
pobles i ciutats 
de Catalunya 
que es fa des 
de la Premsa 
Comarcal; o 
els guardons 
Premi Prem-
sa Comarcal 
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L'ACPC iniciarà al setembre un any d'actes per celebrar
el seu 40è aniversari

premsacomarcal.cat/noticia/7059/lacpc-iniciara-al-setembre-un-any-dactes-per-celebrar-el-seu-40e-aniversari

El tret de sortida es donarà al Gran Teatre del Liceu el 19 de setembre

30.jul.2021 10:00 h

A partir de setembre, l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha programat tota
una bateria d’actes i activitats per celebrar el quarantè aniversari de l’entitat. Uns actes i
activitats que es perllongaran durant un any, fins al setembre de 2022, i que es duran
a terme al llarg i ample del territori català i que implicaran transversalment a tota la
societat. Tot seguit us destaquem alguns dels més rellevants:

El tret de sortida es donarà el diumenge 19 de setembre al Gran Teatre del Liceu
amb una gran festa que vol agrair a totes les persones que des de fa un segle a
Catalunya han fet i estan fent premsa local i comarcal. L'actor i presentador Quim
Masferrer serà l'encarregat de conduir aquesta festa d'aniversari que comptarà amb les
actuacions de Roger Mas i Maria Jacobs. També aquell dia es lliurarà el 1r Premi
d'Honor de l'ACPC.

La celebració de l'efemèride, però, es perllongarà duent a terme una dotzena de
trobades comarcals al llarg dels següents dotze mesos que visitaran gran part del
Principat. Aquestes jornades combinaran la trobada professional de networking amb la
de divulgació de la tasca que els mitjans d'aquella zona duen a terme en el seu territori,
i inclouran ponències i una actuació musical, teatral o poètica. Les ciutats que es
visitaran són Vic, Olot, Vilafranca del Penedès, Les Borges Blanques, Valls, Tortosa,
Figueres, Esparreguera, Granollers, Igualada, Tàrrega i Cambrils.

L’ACPC iniciarà al setembre un any d’actes 
per celebrar el seu 40è aniversari

a la Solidaritat 
destinats a estu-
diants d’ESO de 
tota Catalunya 
que premiaran 
reportatges ba-
sats en històries 
de l’entorn pro-
per dels alum-
nes que defensin 
una convivència 
igualitària entre 
les persones i 
col·lectius de di-
ferent índole.

A banda, l’ACPC editarà el llibre 
Premsa comarcal: la memòria de 
la vida quotidiana de Catalunya, 
en el qual el doctor en Història i 
professor titular de la Universitat de 
Girona Lluís Costa repassa les vi-
cissituds de l’entitat des de la seva 
creació emmarcades en la trepidant 
història del país en aquest mateix 
període de temps.
Al llarg dels mesos vinents ja us in-
formarem en detall de tots aquests 
actes i activitats, així com d’altres 
que celebrarem durant els següents 
dotze mesos per celebrar el quaran-
tè aniversari de l’entitat.
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C A L I U retalls

LES APARENCES 
ENGANYEN

Ja s’ha comentat a vegades, com 
algunes persones del món rural “de 
muntanya” (principalment ells), 
com de naturals i senzills eren 
abans, sense importar gairebé gens 
les aparences en el vestir. Anaven 
(sense generalitzar) a mercat amb 
els pantalons de vellut, la faixa, 
la gorra i no s’endevinava gairebé 
quina edat tenien. Aquí doncs una 
anècdota per explicar per sobre el 
tema. Era aquell gran propietari, un 
dels més rústics i naturals, amo de 
grans boscos i d’amples terres, anys 
40-50. Havia acumulat bona quan-
titat de diners, junt a la família i 
pensava ingressar-los a un banc. Es 
dirigeix (ignorem amb quin mitjà 
de transport) a la població més im-
portant del Penedès, es troba davant 
l’entitat bancària més rellevant ell, 
vestit com sempre, amb pantalons 
de vellut, gorra i una ampla i grossa 
faixa. Va mirant a tots els oficinis-
tes que no li treuen l’ull del damunt 
tot preguntant-se: Què deu voler, 
aquest home...? Què hi fa aquí...? 
El pagès, en comprovar que ningú 
l’atenia, va i pregunta pel màxim 
responsable d’aquell banc o pel di-
rector (ignorem les paraules utilit-
zades). Algú d’allí, una mica estirat 

li fa entendre que allí no s’hi pot 
estar, i que el director està reunit. 
L’home no marxa, espera, insisteix. 
Al final, l’empleat va al despatx del 
director –o delegat- , el màxim res-
ponsable d’allí, comentant-li que 
a fora s’espera un home amb mala 
pinta i que demana entrar al seu 
despatx. Tot allò es veu que va du-
rar bastant, donant mala impressió 
a alguns clients. Finalment l’home 
entra al despatx del màxim res-
ponsable i sense massa preàmbuls, 
comenta que vol fer un ingrés. El 
delegat tot mirant-lo mig dissimu-
ladament, molt amable li diu que 
per poca quantitat no val la pena 
(es veu que el personatge que te-
nia al davant li donava aquesta im-
pressió). Amb això, aquell suposat 
nou client, home alt de complexitat 
forta, el cos ben protegit amb una 
faixa ampla i alta, comença a treure 
feixos i feixos de bitllets d’aquella 
faixa i els anava dipositant (ja una 
mica empipat) ben a prop d’aquell 
director que no acabava de creure 
el que veia. Es veu que acte seguit, 
es va fer un silenci o tot el més un 
intercanvi de paraules amb to molt 
baix... acompanyat de moltes dis-
culpes. Aquella entrada quasi força-
da del muntanyès en aquell despatx, 
s’havia de convertir en una sortida 
ben acompanyada pel banquer amb 

tot tipus d’amabilitats i disculpes.
I cada vegada que aquell rústic 
pagès posava el peu a l’entrada 
d’aquell banc, se li obrien totes les 
portes amb les màximes simpaties 
tot oferint-li el millor seient al des-
patx del director.

ENRIQUETA VIVES

DITES POPULARS 

Pluges fortes per l’agost, bolets per 
l’octubre.
Pel setembre, cull, i no sembris.
Per l’octubre, comença el fred.
Abraçar o besar és eixarcolar, però 
s’acosta al sembrar.
Qui té casa i es casa, només ha de 
cercar pa.
Vella barcassa, molta aigua abraça.
Si vols collir vi i blat, sembra aviat 
i poda tard.
Al diner guanyat, mai li manquen 
hereus.
Ase que brama no menja palla.
Fer punts de santa Anna, que cada 
tres fan una cana.
Bona vida, arrugues o tira.
D’aquí a cent anys tots serem ger-
mans.

MARINA RAÑÉ PIÑANA

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

C/ de la Font, 82
43814 VILA-RODONA (l’alt camp)

Tel. 977 63 92 40
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C A L I Upoesia

MIREM LA MAR

Mirem la mar mal solcada
entre el dia i la nit,
va de draps mal vestida,
porta mil veus estroncades
de mil vaixells malferits.

Entre les escumes blanques
repic d’ones mal tallades,
el corb de la mar s’hi acosta
amb capa negra a l’espatlla.
Sense descans, gronxa la barca,
arrossega dol a l’esplanada,
a les llums de cada matí

hi reülla l’esperança.
Llargs dies de sol i freds
i mil esperes trencades,
perdudes vies dels mars,
paraules mai escoltades.
Poc a poc s’esquinça la llum,
la fosca de la nit s’hi encalla,
algú s’ha menjat la lluna
i ha robat l’estelada.
Rellotges que s’aturen
en la dissortada hora,
platges només somiades
quan es trenca la fosca.
Entre les pors de l’albada
i els llargs i perduts camins,

contorns que no es destrien
amples tels de boirines
es perden per l’infinit...

Mirem la mar mal solcada
entre el dia i la nit,
va de draps mal vestida
porta mil veus estroncades
de mil vaixells malferits. 

ENRIQUETA VIVES

1r premi XXVII Concurs de poesia 
“Mossèn Cinto Verdaguer” 2021. 
Ateneu de Tarragona

Ctra. Santes Creus, km. 2,5
Tel. 977 63 91 99 VILA-RODONA
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BENVINGUTS
A LA VOSTRA

CATALUNYA

FAMÍLIA GARAU

ARA, COM SEMPRE,

UN LLOC FET A MIDA.



REVISTA DE VILA-RODONA Núm. 132-Festa Major 2021

CALIUCALIU
REVISTA DE VILA-RODONA Núm. 132-Festa Major 2021

19 de març. Signatura 
del conveni entre 

l’Ajuntament i 
el Departament 

d’Educació de la 
Generalitat

19 de juny, Obertura de la nova piscina de Vila-rodona

5è concurs “ADORNA EL TEU BALCÓ”


