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C A L I U editorial

Premi Ventura Gassol ‘95

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

És tradició i un bon costum començar l’any amb desitjos de salut i pros-
peritat en general i per als éssers estimats i apreciats en particular; des del 
CALIU és el primer que volem fer, desitjar-vos un 2022 amb salut, pros-
peritat i ja superat el malson de la Covid.

Pensem que també és bo i necessari fer  un balanç del que ha estat l’any 
2021 per repassar el que podia haver estat i no ha sigut possible i el que no 
havia de passar i, per contra, ha passat. 

Si ens centrem en la primera part, en el previsible i esperat, podem dir que 
fa un any hi havia moltes expectatives posades en els nous governs, tant 
a Madrid com a Catalunya, perquè semblava que –malgrat que s’havien 
de fer aliances que a primer cop d’ull semblaven bastant lògiques-, amb 
el temps s’ha demostrat que els interessos personals i de partit han estat 
per damunt dels objectius més ambiciosos de servei al país, i el que hauria 
pogut ser un avenç, en el cas de Madrid, cap a postures més democràtiques 
i progressistes i, en el cas de Catalunya, més progressistes i independentis-
tes, s’ha quedat en picabaralles personals i institucionals i sense cap avenç 
de tipus polític, fet que posa molt nerviosos als votants propis i molt con-
tenta a tota l’oposició.

Pel que fa a coses que no havien de passar i han passat, l’exemple més clar 
és la situació viscuda amb la pandèmia. Fa un any es començaven a aplicar 
les vacunes i es varen crear, fomentar i permetre unes situacions d’eufòria, 
seguretat i optimisme tan mal administrats, que ens han portat a una quarta, 
cinquena i sisena onada, amb les greus conseqüències personals, socials 
i econòmiques que molts-masses- han patit i que tots coneixem. A més, 
tot i les evidències que amb les vacunacions s’ha frenat molt la gravetat 
i la mortalitat de molts dels contagiats-que no la saturació del Sistema de 
Salut- continua havent-hi grups i persones prou reconegudes que neguen 
aquestes evidències i fan bandera de ser antivacunes, en molts casos només 
per anar en contra dels governs que no són del seu gust.

En l’àmbit més proper, aquest any sí que s’han pogut fer celebracions lo-
cals amb una certa normalitat, encara que respectant les normes comuni-
tàries de prevenció: la Fira, la Festa del Vi Jove, les Festes de Nadal i els 
Reis. 

També la revista CALIU intenta tornar a la normalitat convocant el Cer-
tamen Literari que tant d’èxit ha tingut des del seu inici i que recull i re-
coneix els esforços que tant mestres com alumnes fan cada any per tal de 
presentar els seus millors contes.

Continuem, continueu cuidant-nos, cuidant-vos.
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C A L I Ubústia

A UN POETA DEL POBLE

El Francesc Pié Colet, nascut al 
carrer de la Font de la Vila, l’any 
1927, ens va deixar els dies de la 
fira passada. Amb ell no és un adéu, 
la seva extensa obra no ens deixarà 
mai. Explicava com de jovenet, junt 
amb la seva família treballava la 
terra, i mentrestant, entre la duresa 
del treball, ja conreava els  camins 
de la poesia. A l’edat de 30 anys va 
deixar el seu poble, Vila-rodona, 
per anar a viure a Barcelona, 
després entrava de funcionari a 
l’ajuntament de Badalona, on va 
estar fins la jubilació. Autodidacte 
en llengua catalana i castellana, 
en el camp de la poesia va obtenir 
una vintena de premis durant la 
seva llarga vida que generosament 
se li va concedir. Home romàntic 

i sentimental, profund i pensador 
de la vida,amb tocs de tristor i 
malenconia, molt ben reservat 
per  la seva obra. Durant la seva 
trajectòria, va ser membre de 
diverses associacions, “Escriptors 
de Barcelona”, “Diccionari de 
poetes”, col·laborador de diverses 
revistes de poesia antològica, 
“Tribuna Literària”... etc. També 
membre actiu del “Col·lectiu 
Indret” de les terres tarragonines, 
col·laborador de la revista Caliu i 
guanyador d’uns jocs florals...
Deien d’ell, del Francesc Pié Colet, 
de la seva desenvolupada vessant 
de poeta: ”Els seus poemes són 
clàssics, amb llenguatge actual. 
Extraordinàriament meticulosos 
en la mètrica i la rima, on s’hi 
descobreix un fons d’ironia...”
Un profund record de tots els 
companys i companyes del 
“Col·lectiu Indret” per les seves 
aportacions, tants anys contribuint 
així entre tots i totes, tot fent 
possible al llarg de més de tres 
dècades, la presentació d’un llibre 
de poemes cada primavera a 
l’Ateneu de Tarragona.
L’obra del Francesc Pié “el Sisco 
Colet” com popularment alguns 
el recordaven, continuarà vivint 
sempre o llargament a moltes 
prestatgeries, i a moltes memòries, 
gràcies pel teu llegat.
He volgut escollir entre molta obra 
seva, unes estrofes, unes paraules 
d’un poema que ell va dedicar al 

seu poble natal i una mica també 
al carrer de la Font avall... ell el 
presentava així:

EL SENDER DE LA MORT

He trobat tros avall del sender
d’ombra blava
a la font d’aiguaneix, sota un tàlem
de verd 
que els àlbers i pins llur brancam
enllaçava
i que l’ànim expert s’hi corprèn i no
es perd
tros avall del sender....
.......................................................

Formosor d’aquell lloc no malmès,
on la pensa
deferent i l’enginy gradual es fa
destre...
com si fos un festeig!
.......................................................
    

Enriqueta Vives  

Totes les cartes adreçades a 
“Bústia”

(encara que es publiquin amb pseudònim)

tenen els seus autors  
degudament identificats.

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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C A L I U bústia

AGRAÏMENT ESCOLA 
BERNARDÍ TOLRÀ

Durant els darrers mesos, he tingut 
la sort de veure de portes endins, 
què passa a l’escola durant el dia 
a dia. Això ha estat així, ja que 
actualment, sóc estudiant del Grau 
en Magisteri d’Educació Infantil, a 
través de la universitat a distància, i 
he realitzat les primeres pràctiques 
que es requereixen a l’escola del 
nostre poble.
Una de les coses que mai oblidaré 
del que he viscut, és l’olor a 
“plastidecor” de les aules d’infantil 
i el so de les rialles dels infants. 
Com molts sabreu, jo sóc ex alumna 
del centre, també mare d’alumnes i 
de futura alumna i el fet d’ara haver 
pogut estar-hi formant-me com a 
docent, ha significat molt per a mi. 
Com a futur docent, he pogut 
veure de primera mà, que quan un 
decideix ser-ho, es converteix en un 
etern estudiant, doncs la formació 
contínua és molt important per 
mantenir-se actualitzats a les noves 
metodologies i poder estar a l’altura 
dels més petits. Com us deia, he vist 
com desdel centre, es dona molta 
importància a aquest aspecte, i es 
realitzen molts cursos formatius als 
docents. 
Tal i com s’explica a les reunions 
d’inici de curs, són molts els 
projectes en els que l’escola 
participa, proporcionant així unes 
oportunitats d’aprenentatge i 
vivències als alumnes (cosa que no 
passa en tot centre educatiu).
No em vull oblidar de les colònies 
de 2 nits i nombroses sortides: 
al Liceu, teatres, museus, caves, 
fàbriques, tot això suposa una 
gran tasca de gestió administrativa 
i operativa impressionant per a 
l’escola, però he vist com es feia 
molt a gust ja que es fa pensant en 
els alumnes. 
He pogut veure com es treballa 
de manera cohesionada moltes 
hores durant mesos, pensant un 
tema, elaborant un guió i cançons, 
preparant decorats, confegint 
disfresses, i assajant, per obtenir 

com a resultat un vídeo de minuts 
per a les famílies com a felicitació 
de Nadal. 
Si em permeteu i com a opinió 
personal, crec que l’escola no 
tindria cap necessitat de fer tantes 
coses, podria limitar-se al què 
estableix la legislació, però les fa 
ja que es dona molta importància 
a l’aprenentatge significatiu dels 
alumnes i és una escola que no té 
com objectiu ensenyar només, sinó 
que acompanya i guia els alumnes 
en el seu desenvolupament com 
a persones i que a més a més ho 
realitza amb gran èxit. 
Com us podreu imaginar, tot i entrar 
al centre amb mirada de futura 
docent, ha estat impossible posar-
me una bena als ulls i no veure res 
amb ulls de mare. 
Us he de dir que el que he vist m’ha 
sorprès molt, i és per aquest motiu, 
que he considerat que seria bonic 
fer aquest escrit i poder compartir 
la visió que he tingut amb la resta 
de pares i veïns del poble. 
Com a mare, he pogut veure que 
l’escola és un lloc on els nens 
estan en un ambient òptim, de 
confiança, on se senten segurs, són 
acompanyats, respectats i on no 
només aprenen continguts, sinó que 
aprenen molts valors. 
Un lloc on es fomenta la lectura, 
la higiene, la bona alimentació, 
a valorar l’entorn, la família.... 
família a la que sempre ha tingut en 
compte ja sigui obrint-nos les portes 
per explicar contes per la setmana 
de Sant Jordi, com per a explicar el 
nostre ofici o el que sorgeixi...  (ara 
amb les mesures pel Coronavirus, 
no tant, però esperem que puguem 
tornar a estar com abans).

He vist mestres que a l’hora que 
tenen de dinar, preparen tallers amb 
material actualitzat i molt variat, 
per a què els nostres fills aprenguin 
manipulant, (i es que per als nens és 
molt més motivador aprendre fent 
coses i de manera divertida) que 
amb una simple fitxa. La feina no 
se l’acaben mai, el cap sempre va 
pensant quines coses innovadores 

poder fer.  
He vist anar a buscar en cotxe i 
carregar cistelles i cistelles de fulles 
seques per a poder fer una festa 
de tardor divertidíssima, he vist 
mestres quedar-se sense esmorzar 
per cedir l’esmorzar a algú que se 
l’havia descuidat, he vist mestres 
a dins del sorral jugant amb els 
infants, he vist com es pugen les 
fotos del bloc a les nits per tal que les 
famílies les puguem consultar, i un 
llarg etcètera... Per no estendre’m 
massa, puc dir-vos que he vist actes 
tan bonics i desinteressats, que 
només em poden recordar a l’amor 
de mare. 
I es que penso que les mestres 
d’infantil, són com mares per als 
alumnes quan estan al centre. Ho 
dic perquè he vist com els tracten 
i cuiden, com pateixen perquè 
esmorzin, perquè surtin al pati ben 
abrigats, igual que si dels seus fills 
es tractés. 
Com a mare, estava convençuda de 
la qualitat de l’educació de la nostra 
escola, però ara, encara ho estic 
més i espero que aquestes línies us 
hagin apropat una mica més aquesta 
visió a vosaltres ja que de tot cor us 
dic, que des de fora no veiem tota la 
feinada que es fa a dins. 
Malgrat els barracons, tenim la sort 
de tenir una gran escola, i és que 
comptem amb un gran claustre de 
mestres, que guiats per un també 
gran equip directiu, porta l’escola a 
un nivell molt alt. 
No podria acabar aquest escrit, 
sense fer una menció especial a la 
Gemma Ferran, qui ha estat la meva 
tutora durant les 180h que he passat 
al centre, a qui admiro, de qui he 
aprés molt, tinc com a referent a 
seguir i tindré sempre molt a agrair. 

ALBA LLORT FERNÁNDEZ
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AJUNTAMENT

En els darrers tres mesos, l’ajun-
tament ha realitzat actuacions en 
diversos àmbits. Dins de l’àrea 
de cultura, el fons de la biblioteca 
es segueix ampliant gràcies a les 
aportacions de l’ajuntament i les 
subvencions del Departament de 
Cultura. En l’àmbit de la igualtat, 
hem acollit tallers d’autodefensa 
feminista organitzats per l’oficina 
jove de l’Alt Camp, en el marc dels 
actes que s’han celebrat el Dia In-
ternacional per l’eliminació de les 
violències masclistes.
En el camp de les inversions mu-
nicipals, s’han acabat les obres 
d’ampliació de la xarxa d’auto-
consum de diversos equipaments 
municipals, arribant a una potència 
instal·lada 26Kwp. A més, sense 
ser una inversió de l’ajuntament, 
ja es comença a notar el moviment 
de materials relacionat amb la pro-
pera obra d’adequació de l’entrada 
del municipi, que realitzarà aquest 

casa de la vila

REGISTRE CIVIL

NAIXEMENTS:
27-11-2021 RITAJ 
EL YOUNOUSSI AZOUN
03-12-2021 SALMAN 
EL HAMDOUNI
29-12-2021 JULIETA 
SAGRISTÀ LLORT
05-01-2022 MARWAN EL 
JAADOUNI CHAHMOUT

proper any 2022 la Diputació de 
Tarragona. També podem donar per 
entregat el projecte de construcció 
de la propera EDAR, pas previ a la 
realització de les obres per part de 
l’ACA.
En el marc de les festes de Nadal 
s’ha celebrat el tercer concurs de 
pessebres, en miniatura, s’ha fet 
l’acte d’encesa de llums de nadal 
i s’han mantingut aquells actes de 
nadal que es feien a l’aire lliure o en 
espais grans (arribada del patge re-
ial, el joc del tió, cinema infantil, el 
dia dels Nassos, l’arribada dels tres 
Reis de l’Orient,...). La resta d’actes 
previstos s’han posposat per l’em-
pitjorament de la situació epidemi-
ològica. Seguint amb les actuacions 
de promoció econòmica, s’ha col-
laborat en la realització de cursos 
d’orientació laboral per a joves, en 
el marc del conveni que tenim amb 
Vallsgenera. Us recordem també 
que es segueixen promocionant les 
rutes saludables que s’han senyalat 
al voltant del municipi  (recuperant 

el pont de fusta malmès en les dar-
reres ventades). 
També volem destacar la celebració 
del 20 aniversari del naixement ofi-
cial de la Llar d’Infants “El Pinar”, 
sent el punt de partida d’un any en 
les que realitzarem diverses activi-
tats per reconèixer la feina feta en 
la formació de diverses generacions 
d’infants del poble.
Des de la passada edició del Caliu 
només s’ha realitzat el ple munici-
pal del passat 13 de desembre amb 
el punt central de l’aprovació del 
pressupost per aquest any 2022. 
També es va aprovar la segregació 
del solar de l’escola, l’ordenança 
d’ús privatiu del domini públic, el 
canvi dels representats al consorci 
CONGIAC i la modificació de l’or-
denança de prestacions d’ajudes so-
cials, la qual manté les prestacions 
i les actualitza per fer front a la rea-
litat social del municipi (s’amplien 
ajudes i es simplifiquen processos 
administratius). 

Guanyadors del concurs de fotografies 7 de novembre. Inauguració de l’arranjament del carrer de la Font

MATRIMONIS:
20-11-2021 MARC ESTIVILL 
RODRIGUEZ I BERTA GONZÀ-
LEZ MARTÍ
04-12-2021 JORDI BOSCH 
CARBÍ I ANA MARIA SÁNC-
HEZ FERNÁNDEZ

DEFUNCIONS: 
05-11-2021 FRANCISCO PIE 
COLET, a Badalona
07-11-2021 ELENA GON-
ZÁLEZ ARENAS, a Valls, a l’edat 
de 72 anys
08-11-2021 JOSÉ LORENZ 
GONZÁLEZ, a Reus, a l’edat de 
86 anys
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Pel que fa al pressupost per l’any 
2022, aquest mostra un creixement 
de la despesa del 10.2% respecte al 
pressupost del 2021 i s’enfila fins als 
2.189.700€. Aquesta expansió s’ex-
plica per un increment de la inver-
sió del 16% i de la despesa corrent 
del 7%. Per la banda dels ingressos, 
el pressupost del 2022 recull, en 
primer lloc, la previsible caiguda 
dels ingressos corrents (-16%) fruit 
de la desaparició de l’ IBI que paga-
va l’autopista i per la desaparició de 
la plusvàlua. En segon lloc, també 

casa de la vila

es preveu una 
caiguda de les 
transferències 
rebudes d’altres 
administraci-
ons per finançar 
part de les in-
versions realit-
zades (-50%). 
En aquests con-
text, la previsió 
d’ingressos per 
al proper any és 

a final d’any seria d’aquest import.
Per partides, les despeses corrents 
més importants es preveu realit-
zar-les en l’àmbit del benestar co-
munitari (clavegueram, aigua i re-
collida de residus), els serveis de 
caràcter general o funcionament de 
l’ajuntament, l’educació (llar d’in-
fants entre d’altres), l’esport (pave-
lló i piscina) i els serveis socials i 
promoció social. En el cas de les in-
versions, aquestes concentraran en 
l’àmbit de l’educació (300.000€ del 
conveni amb educació per la cons-
trucció de la nova escola), l’habitat-
ge i urbanisme (mur de contenció 
Av. Pau Casals i condicionament de 
la Plaça dels Arbres) i el benestar 
comunitari (nous comptadors aigua 
i fotovoltaiques dipòsits d’aigua 
municipal). Respecte al 2021, hi ha 
hagut un cert increment de les des-
peses previstes en la gestió de ser-
veis com el de l’aigua, el de la re-
collida de residus i la jardineria. La 
resta de partides s’han mantingut 
malgrat la caiguda pressupostària.

7 de novembre. Inauguració de l’arranjament del carrer de la Font

d’1.469.210€ i, per tant, per cobrir 
la despesa prevista, seria neces-
sari endeutar-se per un import de 
721.841€. Ara bé, aquestes xifres, 
són una declaració
d’intencions de les actuacions que 
es durien a terme al proper any i, 
només es durien a terme, en el cas 
que arribessin tots els ajuts previs-
tos i que els ingressos finals obtin-
guts durant l’any actual, permetes-
sin compensar una part important 
de la xifra indicada. En cap cas 
s’està indicant que l’endeutament 

Inversions Despesa Corrent TOTAL
Seguretat i mobilitat ciutadana 1,970.00 € 1,970.00 €
Habitatge i urbanisme 249,701.00 € 10,000.00 € 259,701.00 €
Benestar comunitari 212,833.00 € 321,665.00 € 534,498.00 €
Medi ambient 7,400.00 € 75,510.00 € 82,910.00 €
Serveis socials i promoció social 25,910.00 € 145,800.00 € 171,710.00 €
Sanitat 0.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €
Educació 302,000.00 € 241,370.00 € 543,370.00 €
Educació 34,020.00 € 134,810.00 € 168,830.00 €
Esport 6,520.00 € 157,443.00 € 163,963.00 €
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2,000.00 € 50,100.00 € 52,100.00 €
Transport públic 0.00 € 2,500.00 € 2,500.00 €
Infraestructures 0.00 € 17,000.00 € 17,000.00 €
Òrgans de govern 0.00 € 27,000.00 € 27,000.00 €
Serveis de caràcter general 10.00 € 339,570.00 € 339,580.00 €
Administració financera i tributària 0.00 € 42,000.00 € 42,000.00 €
Deute públic 0.00 € 10.00 € 10.00 €

TOTAL 840,394.00 € 1,571,748.00 € 2,412,142.00 €

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.
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Un altre dels indicadors del pres-
supost a tenir en compte és que la 
resta entre els ingressos previstos i 
les despeses corrents, té un resultat 
negatiu de 102.538€. Amb l’objec-
tiu de que aquesta situació sigui 
temporal, a part de seguir una con-
tenció important de les despeses, ja 
s’ha actuant en tres direccions. La 
primera actuació ha estat una re-
modelació del rebut de l’aigua que 
juntament amb la renovació de les 
comptadors d’aigua, permeti reduir 
de manera considerable el dèficit 
actual existent. La segona actuació 
ha estat la pujada de diversos preus 

casa de la vila

públics per al proper any 2022 al 
pavelló i la piscina de manera que 
també es pugui reduir el dèficit en 
la prestació d’aquest serveis. La 
tercera actuació, més complexa, ha 
estat l’actualització dels imports de 
l’IBI de les parcel·les del polígon 
industrial que actualment està re-
correguda als tribunals. Creiem fer-
mament que aquestes mesures serà 
suficients per tal de poder reequi-
librar els pressupostos i mantenir 
certa capacitat d’inversió.
Aquest pressupost, sense ser tan ex-
pansionista com han estat els dels 
anys anteriors, vol mantenir les in-

versions d’aquelles actuacions que 
creiem que són necessàries. És per 
aquest motiu que es seguirà buscant 
la col·laboració del Consell Comar-
cal de l’Alt Camp, de la Diputació 
de Tarragona i la Generalitat de Ca-
talunya a l’hora de dur-les a terme.
També és rellevant indicar la impor-
tància que tindran actuacions que es 
realitzaran en els propers dos anys, 
a càrrec de la Diputació de Tarrago-
na (entrada) i de la Generalitat de 
Catalunya (depuradora i escola), les 
quals tindran un pressupost proper 
als cinc milions d’euros.

CONCURS DE FOTOGRAFIES

Jurat: Gabriel Pascual, Carles Balcells i Sergi Galofré

Una vintena de persones han participat al concurs 
de fotografies

Un total de 49 fotografies: 
5 fotografies a la categoria de Carrers
9 fotografies a la categoria de Monuments
16 fotografies a la categoria de Paisatge
19 fotografies a la categoria de Temàtica lliure

Guanyadors

Categoria de Carrers:
1r Premi: El Carrer de Sant Llorenç retronant.  Con-
txita Rabadà Vives
2n Premi: Reflex Carrer Major. Millán Martínez Guiu
3r Premi: Capvespre. Marta Casabona Martínez

Categoria de Paisatge:
1r Premi: Hivern Emplujat.  Josep Santesmases Ollé
2n Premi: Passarel·la sobre el Riu Gaià.  Joan Rubió 
Guilleumes
3r Premi: Vila-rodona des de fora.  Uma Carpena 
Barroso

Categoria de Monuments:
1r Premi: Tornant de la Farga.  Ramon Saumell Calaf
2n Premi: La Flama del Canigó. Francesc Guàrdia 
Estivill
3r Premi: La Història s’escriu en pedra. Albert Ortega 
Roig US DESITGEM UN FELIÇ ANY

CALENDARI 2022
AJUNTAMENT DE VILA-RODONA

Categoria de Temàtica Lliure:
1r Premi: Arrels amunt.  Josep Maria Figueras Andreu
2n Premi: Humitat Empresonada.  Dani Domínguez 
Carrio
3r Premi: Niu Verge.  Núria Santesmases Rabadà
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A la primavera les previsions eren 
que la collita 2021 seria molt bona. 
Un dels arguments era que la collita 
2020 va haver-hi un bona quantitat 
de socis que van tenir una collita 
d’olives molt curta.
Així que ens apropàvem a la 
collita la falta de pluges en aquesta 
primavera i estiu ja feien corregir 
l’estimació de collita a la baixa. A 
més, les setmanes abans d’iniciar 
la collita vàries finques varen partir 
caiguda d’olives a terra. Les finques 
que la collita anterior havien tingut 
una bona collita, aquest any en 
tenien poques.
Una vegada entrada la collita 
semblava que es superaria la collita 
anterior, però una vegada acabada, 
es va veure que no va ser així. 
És una situació general a la zona, 
ja que dins del Centre Oleícola del 
Penedès (CEOLPE) ens pensàvem 
que també hi hauria millor collita i 
al final va ser un 15 % inferior.

En el cas de la nostra cooperativa, 
finalment la collita 2021 ha estat de 
307.450 kg d’olives que seria un 28 
% inferior a la collita passada i un 
33 % inferior a la collita 2019.
En canvi des del primer dia de 

COLLITA OLIVES 2021

XXV FESTA DEL VI JOVE

collita els rendiments foren ja molt 
bons. En la varietat Arbequina van 
començar la campanya en un 19 % 
de rendiment en oli i es va acabar la 
campanya per damunt del 21 %. En 
la varietat Menya es va començar 
sobre el 17,5 % i es va acabar sobre 
el 21 %.
Són uns rendiments molt bons. En 
la varietat Arbequina ens tenim 
de remuntar fins a la collita 2007, 
és a dir fa 14 anys, per trobar uns 
rendiments millors que els de la 
collita actual. 
En la varietat Menya la collita 2013 
va tenir uns rendiments semblants a 
la collita actual.

Per tant, tenim una collita 2021 
curta en quilos i molt bona en 
rendiments, que en conjunt fa que 
els litres d’oli siguin els d’una 
collita mitjana i inclús superiors a 
la collita anterior. Si la collita 2019 
es van obtenir 59.880,29 litres d’oli, 
en aquesta collita s’han obtingut 
61.304 litres.
Resumint, amb una campanya 
actual amb un 28 % menys de 
collita d’olives s’ha aconseguit un 
2 % més d’oli d’oliva verge extra 
que la campanya anterior.

El passat dia 21 
de novembre de 
2021 finalment 
es va realitzar 
la vint-i-cin-
quena edició de 
la Festa del Vi 
Jove.

Donats els ai-
xecaments de 
restriccions de 
la pandèmia 
COVID-19, el 
Consell Rector 
va creure con-
venient poder 21 de novembre. XXV Festa del Vi Jove

Analitzant les dades per municipis 
s’observa que a municipis de La 
Secuita, els Garidells o el Catllar 
la collita va ser bastant millor que 
l’any passat, mentre a municipis 
com Vilabella o Montferri varen 
tenir una davallada important. Les 
olives provinent del municipi de 
Vila-rodona varen representar un 49 
% del total de la collita, i van tenir 
una baixada d’un 26 % respecte la 
collita passada.

Respecte els preus de mercat dels 
granels de l’oli d’oliva, aquests han 
estat ensorrats durant tot el 2020 i 
una part de l’any 2021 situant-se 
sobre els 2 euros. La bona evolució 
de les vendes ha permès que els 
darrers mesos de l’any 2021 es 
puguin situar sobre els 3 euros 
el litre. Pels socis de la nostra 
cooperativa el fet de pertànyer a 
CEOLPE i tenir les agrobotigues 
permet no dependre dels preus 
dels granels i que la liquidació de 
la collita d’olives de la collita 2020 
hagi sortit a 3,8 euros per litre de 
preu mig de venda de l’oli.

recuperar la Festa. 
Com a novetat es va posar una car-
pa a la part superior del celler, a la 
zona de la descàrrega de remolcs. 
L’esmorzar es va poder fer dins la 
carpa i la degustació de vins a les 
tines exteriors del celler. D’aquesta 
manera hi havia més ventilació i la 
separació entre persones assistents 
podia ser major.
També al ser el 25è aniversari, man-
tenint l’import del tiquet d’entrada 
es va poder fer la degustació amb 
una copa de vi, van haver-hi visi-
tes guiades al celler durant el matí, 
va haver-hi animació infantil, es va 
projectar a la sala del Centenari el 
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21 de novembre. Visita guiada al celler

21 de novembre. XXV Festa del Vi Jove

celler cooperatiu

vídeo del Centenari i es va poder 
habilitar unes passarel·les per po-
der fer un mirador del celler.
Davant del celler es va celebrar la 
13ª trobada de “col•leccionistes de 
plaques de cava”.
Al final l’assistència fou de quasi 
mil persones, xifra lleugerament 

CAMPANYA PROMOCIÓ AGROBOTIGA
Per dissetè any 
c o n s e c u t i u , 
s’ha realitzat 
una campanya 
de promoció de 
l’Agrobotiga, 
amb el premi 
de cistelles i 
lots de Nadal 
en funció del 
volum de com-
pres del soci en 
el darrer any. El 
repartiment es 
va fer el dijous 
23 de desembre 
amb un total de 
157 premis, des 
de lots de pro-
ductes valorats 
en més de  25 

inferior a la darrera edició de l’any 
2019, ja que l’any 2020 no va ha-
ver-hi Festa degut a la COVID. No 
obstant, donada les diferents ona-
des de la pandèmia i la preocupació 
de la població, la xifra va superar 
les expectatives i de fet es van aca-
bar alguns dels components de l’es-

euros fins a cistelles amb pernil va-
lorades en més de 200 euros. 
A nivell de vendes a socis, després 
de l’increment de 2020 lligat a les 
restriccions de la COVID, aquesta 
darrera campanya s’han situat a ni-
vells similars a 2019.
És molt important que el soci uti-
litzi l’agrobotiga per la compra de 
vins, caves i oli d’oliva verge extra, 
però també ho és que l’utilitzi per 
la compra d’altres productes d’ali-
mentació.

morzar. Es van poder degustar nou 
vins, sis blancs i tres rosats i negres 
i la valoració general és que amb la 
nova ubicació es millorava la Festa.
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Com és habitual en aquests darrers 
anys es van sortejar 25 Cistelles 
de Nadal entre els impositors de la 
Secció de Crèdit. 

Es van repartir els premis el dia 22 
de desembre a la tarda de mans dels 
membres de Consell Rector Ramon 
Maria Ollé Batalla i Antonio Diaz 

21 de novembre. Trobada de col·leccionistes de plaques de cava

1 de novembre. Actuació de Silvia Bel &trio

Entrega als guanyadors del sorteig de paneres.

PREMIS DE LA SECCIÓ DE CRÈDIT

celler cooperatiu

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. En 
aquest període que va des de la Fira 
fins a Reis, teníem previst fer les 
activitats normals que fèiem cada 
any per aquestes dates, com podia 
ser començar un nou campionat de 
“contru”, el qual vàrem convocar, 
però només es van inscriure 3 pa-
relles i per tant no s’ha pogut dis-
putar. 
El 8 de desembre vàrem celebrar el 
dia del soci/a, però només vàrem 
fer teatre amb l’obra “Cinc noies i 
un sí”, ja que el tradicional esmor-
zar, degut a les restriccions de la 

Covid-19 el vàrem haver de tornar 
a suspendre. També volíem tornar a 
celebrar l’entrada del nou any, com 
portèvem fent al Casal des del 31 de 
desembre de 2002, però degut a les 
restriccions de la Covid-19 també 
el vàrem suspendre. A primers de 
gener volíem tornar a reprendre els 
balls del diumenge a la tarda però 
ho hem deixant de banda fins que 
les condicions sanitàries siguin més 
favorables. Totes les activitats que 
altres entitats organitzaven a les 
nostres instal·lacions, com els actes 
de la Marató de TV3 o el festival 
de Nadal de l’escola també es varen 
suspendre.
Referent a properes activitats que 

tenim previstes i que esperem po-
der realitzar, son continuar amb les 
sessions de cinema els diumenges a 
la tarda i una programació d’arts es-
cèniques  que creiem que serà molt 
interessant. 
Tot seguit la detallem.
13 de febrer  -  DONESSTRINGS, 
El nou viatge. Cordes i veus de do-
nes, cantades per dones; des de bo-
leros al pop 
(Semifinalistes del programa Got 
Talent)
13 de març  -  DR. EDUARD ESTI-
VILL, dormir bé, per viure millor. 
La música ens ajuda. Conferència 
& miniconcert folk.
10 d’abril  -  KUMULUNINBIS.

Virgili. També com cada any, els 
pensionistes que tenen domiciliada 
la pensió reben un lot de Nadal.
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8 de desembre. Dia del soci/a, representació teatral

centre d’estudis del gaià

La nostra 
activitat en els 
darrers dos 
mesos ha estat 
centrada en 
l ’ E x p o s i c i ó 
DARRERE EL 
T A U L E L L , 
50 anys de 
botigues a Vila-
rodona (1970-
2020). Després 
de la gran 
acollida que va 
tenir per la Fira, 
amb persones 

visitant-la a tota hora, i fins i tot 
repetint visita, vam decidir tenir-la 
oberta tres diumenges més. Així 
doncs, els dies 21 de novembre, 5 
de desembre i 19 de desembre, es 
va poder tornar a veure la mostra.
A més, el 5 de desembre vam voler 
fer un petit acte d’homenatge i 
reconeixement a les persones que 
ens havien facilitat informació, 
fotografies i material divers. 
Primer vam fer un recorregut 
pel carrer Major, que vam haver 
d’escurçar pel mal temps que feia i, 
posteriorment, ens vam aplegar a la 
Sala DEL BALL del Casal per fer un 29 d’octubre. Xerrada sobre el canvi climàtic a càrrec del Dr. Josep 

Enric Llebot

Una història d’amistat entre una 
nena i un núvol, amb titelles per 
explicar una història d’ara i de sem-
pre, és el relat d’un camí, un camí 
que inicien cada dia moltes vides, 
des de qualsevol lloc del món, avui 
i des de sempre, per buscar un món 
millor 

24 d’abril  -  QUASI ÒPERA.  Pre-
tén, a través de l’humor, fer un re-
corregut per les peces més conegu-
des del repertori operístic, musical, 
cançó Napolitana etc que carac-
teritzen el repertori de la corda de 
Tenor, probablement el tipus de veu 
més conegut entre el gran públic, 
gràcies als recordats concerts dels 

anys 90 dels tres tenors.
8 de maig  - THE BEATBOYS. The 
Beatles Experience Show

8 de desembre 2022  -  ELLES  # 
Cosas de chicas. Una peça d’humor 
satíric que fa un bon repàs als clixés 
de gènere i treu a escena els grans 
temes femenins dels que ningú par-
la
. A l’escenari tres joves actrius amb 
molta energia i amb una química 
escènica innegable, parteixen des 
dels seus propis cossos i la seva 
pròpia realitat per repassar en clau 
d’humor grans temàtiques de gène-
re i sexistes. Educació sexual i fe-
minisme per a tots els públics. 

Tots aquest espectacles comença-
ran a 2/4 de 7 de la tarda.

Podeu consultar els actes que 
organitza el Casal  a 

http://www.casaldelavila.cat

JUNTA DIRECTIVA DEL 
CASAL
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4 de novembre. Inauguració de l’exposició “DARRERE EL TAULELL, 50 
anys de botigues a Vila-rodona (1970-2020)”

30 d’octubre. Presentació de “La Resclosa” núm. 25

5 de desembre. Recorregut pel carrer Major

distès col·loqui sobre l’exposició, 
amb la participació d’alguns dels 
botiguers i -sobretot- botigueres 
que apareixen a la mostra. Va ser un 
acte molt divertit, ple d’anècdotes 
i d’explicacions, que ens ha deixat 
un molt bon record, i que ens ha 

animat a explorar la possibilitat de 
fer un llibre per deixar constància 
de la mostra i de les vivències del 
sector comercial del nostre poble.
A banda, els nens i nenes de 
l’escola de Vila-rodona també 
van fer una visita comentada a 
l’exposició, així com les persones 
nouvingudes que estudien català a 
la Biblioteca Municipal.

També cal dir que per al dia 12 
de desembre hi havia prevista la 
presentació del llibre PREJUICIOS 
Y EVOLUCIÓN HUMANA Un 
Viaje de 6 millones de Años, de 
David Rabadà i Vives, que vam 
haver de cancel·lar. Esperem que  

les circumstàncies sanitàries ens 
permetin presentar el llibre més 
endavant.

De cara a les properes activitats, 
volem destacar la celebració de les 
primeres Jornades d’Homenatge a 

Joan Cunillera 
i Artigal, 
pintor nascut 
l’any 1933 a 
Vila-rodona i 
que traspassà 
l’any passat. 
Les jornades 
se celebraran 
en els llocs on 
va transcórrer 
la seva vida, 
organitzades 
amb la 

participació del Centre d’Estudis 
del Gaià, el Museu de Valls, 
l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural  i els ajuntaments 
d’Aiguamúrcia i Vila-rodona. 
Així, els actes 
previstos són 
els següents:

Santes Creus, 
dissabte 12 de 
febrer de 2022, 
a les 11 del 
matí al Casalot. 
Presentació 
del llibre 
“Més enllà de 
la teva mort. 

Diàleg (im)possible amb Joan 
Cunillera i Artigal” de Josep 
Santesmases i Ollé.Tot seguit hi 
haurà una conferència a càrrec de 
Magí Sunyer, escriptor i professor 
de literatura catalana de la URV, 
titulada “L’obra literària de Josep 
Santesmases i Ollé en relació 
amb Joan Cunillera i Artigal”. A 
continuació, a la Sala Municipal 
d’Exposicions, s’inaugurarà 
l’exposició “Joan Cunillera i el 
grup Un Nus (1971-1984)” i, 
finalment, al refetor del Monestir 
de Santes Creus s’inaugurarà 
l’exposició “Joan Cunillera, i el 
paisatge de Santes Creus.”
Vila-rodona, dissabte 19 de febrer, 
a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Municipal. Diàleg obert: El Joan 
Cunillera que vam conèixer, 
a l’entorn del llibre de Josep 
Santesmases i Ollé, “Més enllà de 
la teva mort. Diàleg (im)possible 
amb Joan Cunillera I Artigal”, amb 
la presència de persones que van 
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5 de desembre.  Xerrada distesa a la sala Visita a l’exposició “Darrere el Taulell” dels nens i nenes de l’escola

Visita a l’exposició “Darrere el Taulell” d’un col·lectiu de nouvinguts i 
nouvingudes

Tel. 662 551 251
43814 VILA-RODONA

(TARRAGONA)

conviure molt directament amb ell. 
Valls, dimecres, 23 de febrer 
de 2022, a les 7 de la tarda a 
l’Institut d’Estudis Vallencs. Taula 
rodona: Joan Cunillera i la seva 
obra artística amb la participació 
de Lluïsa Clols i Sefa Figuerola, 
artistes, Gabriel Guasch escriptor i 
Jordi París, director del Museu de 
Valls.
Aquestes són les activitats 
confirmades. 

De cara al bon temps, i sempre que 
es pugui, ja mirarem d’organitzar 
noves activitats, com ara alguna 
conferència o alguna activitat 
relacionada amb l’astronomia. 
En tot cas, ja anirem informant.
Ja per acabar, i un cop celebrat el 
25è aniversari del Centre d’Estudis 
del Gaià, tot i que no ha estat del 
tot com ens hagués agradat, volem 
agrair de tot cor als socis, a les 
sòcies i a les institucions el suport 

que ens han donat en aquest quart 
de segle. Esperem continuar amb 
aquest recolzament almenys els 
propers 25 anys i animem als 
lectors i a les lectores del Caliu a 
que s’associïn al CEG. 

Molt bona Festa Major de 
Sant Sebastià i molt bon 

any 2022 a tothom.
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Enguany pel que fa a la caça 
menor, semblava que hi havia una 
nombrosa població de conills, 
però les malalties els està passant 
factura, sobretot la sarna que abans 
no en tenien i ara ja és un problema.

Pel que fa a la caça major, 
de senglars en portem menys  
exemplars abatuts i de  cabirols més 
d’abatuts i albirats.

Aquestes últimes campanyes 
teníem un servei de recollida dels 
senglars. Ara però, la cosa està 
parada degut a irregularitats i a la 
pressió de l’administració sobre 
aquestes empreses.
Esperem poder tenir el servei com 
més aviat millor.
Una altra problemàtica que ens 
trobem en la batuda és que per la  
muntanya ens veiem desbordats per 

gent que talla el llentiscle de forma 
il·legal. Ens agradaria que això  se 
solucionés ja que és un tema bastant 
generalitzat.

La Societat de Caçadors us 
desitja bon any 2022 i molta 

salut!

col·lectiu de dones
Estimats lectors de la revista el Ca-
liu, en primer lloc, desitgem que 
estigueu tots bé.
Us farem un breu recull de les acti-
vitats realitzades fins ara. El passat 
mes de novembre, concretament el 
dia 20, vàrem fer una sortida a Mo-
llerussa, per visitar el museu dels 
vestits de paper. Vam passar un dia 
molt divertit i després de dinar vam 
tornar a casa. 
Com cada any, vam posar a la ven-
da Loteria de la Grossa de Cap 
d’Any. Us volem comunicar que 
amb el número 75099, s’ha tocat 
un euro per butlleta. Properament 
us informarem del dia que farem el 
pagament corresponent.
El dia 4 de desembre, a la tarda, la 
Federació de Dones de l’Alt Camp, 
amb la col·laboració del nostre 
col·lectiu, va celebrar la 21a Troba-
da de Dones de la comarca al Local 
de la Fira. Degut a les restriccions 
pel Covid, no vàrem poder berenar 
al mateix local, així que es va re-
partir un berenar per emportar per 

a les 150 dones que van assistir a 
aquest acte.
En l’edició del 2021 de la Marató, 
gairebé tots els actes es van haver de 
suspendre degut a la pandèmia que 
encara estem vivint. Però vàrem po-
der celebrar la Masterclass de Zum-
ba el dia 11 de desembre durant el 
matí, amb la col·laboració del Ca-
sal i del grup que practica Zumba 
cada setmana amb el seu professor. 
La recaptació d’aquesta activitat va 
ser de 100 euros, i des del col·lec-
tiu volem agrair a totes les persones 
que van fer-ho possible. 
La resta d’actes per la Marató, com 
la xerrada del sr. Joaquim Pallejà i 
l’espectacle de la Marató previstos 
per als dies 15 i 18 respectivament, 
van quedar suspesos. Pel que fa a 
l’espectacle, intentarem fer-lo tan 
aviat com sigui possible i us infor-
marem prèviament de la nova data. 
Tot i l’ajornament, vàrem fer l’ in-
grés de la recaptació de les entrades 
i donatius, que aquesta edició ha 
sigut de 2500 euros. Demanem dis-

4 de desembre. 21ª trobada de dones de l’Alt Camp

culpes per totes les molèsties.
També teníem preparat una demos-
tració floral per al dia 22 de desem-
bre, que també es va haver de sus-
pendre.
Tot i les restriccions actuals encara 
pel Covid, intentarem reprendre 
totes les activitats que fèiem 
habitualment, com sortides, punta 
de coixí, patchwork i jocs de taula, 
entre altres. 

Moltes gràcies a tots i bona 
Festa Major!!

Cristina Socias
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Com cada curs escolar, la comis-
sió de biblioteca de l’Escola Ber-
nardí Tolrà escull un tema com a 
eix central per al primer trimestre. 
En aquest cas, la història d’Alícia 
al País de les Meravelles ha estat 
l’actual protagonista ja que és una 
narració ben coneguda per grans i 
petits.
Durant aquests tres primers mesos 
del curs 20-21 tots els alumnes han 
anat coneixent la història i els per-
sonatges però també l’autor i diver-
ses curiositats. 
El projecte ha finalitzat amb la gra-
vació del festival de Nadal. 
Durant molts i molts anys, el festi-
val de Nadal ha suposat l’inici de 
les festes nadalenques i un punt de 
trobada per a tota la comunitat edu-
cativa, on a més de l’actuació per-

mílies i desitgem que el proper any 
puguem reprendre el format habi-
tual. 

ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES

tinent també s’hi feia el 
repartiment de premis del 
concurs de dibuix. 
Malauradament, per se-
gon any consecutiu no 
ens hem pogut reunir tots 
plegats al Casal però no 
per això hem deixat de preparar 
un festival de Nadal ben reeixit on 
s’ha anat explicant la història de la 
petita Alícia acompanyada d’inter-
pretacions musicals per part de tots 
els alumnes de 
l’escola i amb 
una cançó final 
de l’equip do-
cent. 
Esperem que 
el festival hagi 
estat del gust 
de totes les fa-
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55è Concurs de Dibuixos

Pol Royo Olmo – P1

Arlet Jordà Cardó – Primer

Oriol Benet Colet – Quart Anna Rabadà Roig – Cinquè

Héctor Fernàndez Garcia - Sisè è

Martí Queralt Llauradó – P2

Celma Vallet Andreu – Segón

Elna Sagristà Llort – P3

Adriana López Sans – Tercer

Adrià Rabadà Roig – P5Aya El Hamdouni - P4
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C. Dr. Ferrer, 2 VILA-RODONA
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GUANYADORS DEL 55è CONCURS DE DIBUIX

•GRUP DELS PETITS 
(nadons i infants 1 any):

1r: Pol Royo Olmo 
2n: Rin Andreu Soler 
3r: Roc Tomàs Aubareda 

•GRUP DELS GRANS 
(infants 2 anys):

1r: Martí Queralt Llauradó 
2n: Lucía Fernández Amaya 
3r: Júlia Garcia Saumell 

•P3:

1r: Elna Sagristà Llort 
2n: Valentina Emi Siles Solé 
3r: Abril Sànchez Batalla 

•P4:

1r: Aya El Hamdouni 
2n: Darío Vargas López 
3r: Elena Barrero Rodríguez 

Hem finalitzat el primer trimestre, 
un trimestre que ha seguit marcat 
per les restriccions del COVID, 
però que poquet a poquet ens hi 
anem acostumant i aprenem a adap-
tar-nos a la situació. Durant aquest 
primers mesos d’escola, l’AMPA 
ha pogut realitzar les diferents acti-
vitats que portàvem fent durant els 
últims anys, això sí, adaptant-les a 
les diferents restriccions que ens 
hem anat trobant en cada moment. 
Hem celebrat la castanyada, torrant 
castanyes per a tots els nens i ofe-
rint els ingredients per a poder ela-
borar els panellets, la representació 
online per part de tots els alumnes i 
mestres de l’escola i el 55è concurs 
de dibuix, aquest any dedicat al fan-
tàstic món de l’Alícia al País de les 
Meravelles. 
Els dibuixos estan exposats a la bi-

blioteca fins a finals de mes. 
Us animem a visitar-la! 
Encarem un segon trimestre amb 
moltes ganes i il·lusió i esperant 
que puguem gaudir de totes les ac-
tivitats que tenim planificades.
Des de l’AMPA volem agrair la 
participació a tothom que ho ha fet 
possible, a tots els mestres de l’es-
cola, al jurat, a l’Ajuntament, al Ca-
sal i a la Coope-
rativa. També 
voldríem desta-
car la feina  feta 
dels delegats i 
subdelegats de 
cada classe que 
han ajudat en 
tot el que ha fet 
falta.

Finalment, des de la junta de l’AM-
PA, volem aprofitar per desitjar-vos 
un bon any i una molt bona festa 
major d’hivern.

Ester Llauradó Calbet, 
presidenta de l’AMPA de 
l’escola Bernardí Tolrà

•P5:

1r: Adrià Rabadà Roig 
2n: Marcel Mobeche Castro 
3r: Marc Montes Martínez 

•1r:

1r: Arlet Jordà Cardó 
2n: Fatima Zohra El Bouhssini 
3r: Jan Guàrdia Sans 

•2n:

1r: Celma Vallet Andreu
2n: Emma Llauró Soler  
3r: Imad El Younoussi

•3r:

1r: Adriana López Sans
2n: Ayela Saqib
3r: Oriol Martínez Pié

•4t:
1r: Oriol Benet Colet

Exposició dels dibuixos del concurs de dibuixos

2n: Bruna Catellví Alegret
3r: Marcel Vives Vidal

•5è:

1r: Anna Rabadà Roig
2n: Biel Abelló Puerta
3r: Bibiana Gonçalves Domin-
gues

•6è:

1r: Héctor Fernàndez Garcia
2n: Samia Troukout
3r: Noa Ferran Baena

El jurat estaba fortmat per:

Dolors Vendrell Miquel
Montse Ras Mallorquí

Teresa del Arco Rodríguez
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6 d’abril de 2012. Via Verda de la Vall de Zafan, Inici a Xerta. 
(Foto: Daniel Rañé Gavaldà)

11 de març de 2012. Estrena de la 1a equipació oficial del Club. 
(foto: Daniel Rañé Gavaldà)

L’11 de novembre de 2021, es 
compliren 10 anys de la fundació 
del Club BTT Vila-rodona per part 
d’un grup d’entusiastes de la bici-
cleta de muntanya, que fins llavors 
sortien per separat i es trobaven 
ocasionalment, ja sigui pels camins 
o bé en algunes pedalades per l’en-
torn.
Recordo que fou el Marc Cabanes, 
que un dia mentre vèiem un partit 
de futbol sala al pavelló em digué 
“en som una colla que voldríem fer 
un club de BTT al poble, per què 
no vens a la reunió que farem per 
parlar-ne, i tirar-ho endavant”.
Així fou com l’11 de novembre de 
2011 ens vam reunir a la Casa de 
Cultura, a les oficines del C. de Fut-
bol Vila-rodona i allí, es posaren els 
fonaments del club. 
Amb molta estima i reconeixement 
vull esmentar aquella primera Junta 
Directiva. 
President: Ramon Berlanga
Secretari: Jonathan Carneros
Tresorer: Marc Cabanes
Vocals: Jordi Menchón, David 
Arias, Jordi Arias, Xavi Figueras i 
Daniel Rañé.

10è Aniversari del Club BTT Vila-rodona, 
primers 10 anys d’una bonica història.

Els principis fundacionals foren la 
promoció de l’esport de la bicicleta 
de muntanya i fomentar el respecte 
a la natura. 
Així consta en l’article publicat a la 
revista Caliu de gener de 2012.
Es va dissenyar el logotip del club 
prenent com a base el contorn del 
terme municipal de Vila-rodona, la 
senyera, el nom del Club i la silueta 
d’un ciclista. Elements ben repre-
sentatius del nostre poble, del nos-
tre país i del que volíem fer.
Recordo molt bé l’entusiasme 
d’aquella primera Junta Directiva, 
tot eren idees i propostes d’activi-
tats, farem una equipació, busca-
rem un local social, anirem junts 
a les pedalades, farem la Ruta del 
Cister, i una sortida nocturna, i mol-
tes, moltes altres.
L’ èxit fou brutal, no ens imaginà-
vem pas que hi haguessin tants ci-
clistes a Vila-rodona, en tres mesos 
s’hi van apuntar més de seixanta 
bicicletes, alguna família sencera i 
també alguns de fora Vila, com ara 
el Pont, Aiguamúrcia, Bràfim, i fins 
i tot de Valls. 

Una de les primeres tasques fou 
buscar recolzament econòmic, 
l’ajuntament de Vila-rodona i Cas-
tell d’Or ens ajudaren des del pri-
mer dia econòmicament i en el cas 
de l’Ajuntament, a més, amb la ces-
sió dels baixos del carrer del Casal, 
per instal·lar-hi el local social del 
club, peça important per poder fer-
hi les reunions i planificar les acti-
vitats del Club.
Després vingueren altres patrocina-
dors com ara : El Racó de la Vinya, 
Ca la Lluïsa, Bar Casal, l’Esplana-
da, La Sort, Forn La Vila, Nordica-
fit, InfoCamp, Epic, i potser algun 
altre que ara em deixo, però a tots 
ells vull donar-los les gràcies. 
I així es varen anar fent activitats, 
amb una gran participació dels so-
cis, anàrem de Vila-rodona a Mont-
serrat, una de les sortides més dures 
i difícils, d’altres més fàcils i fami-
liars com ara les vies verdes de la 
Terra Alta o d’Olot a Girona, i a la 
platja a l’estiu amb un tarannà mes 
tranquil. 
Tampoc hi faltaren les sortides noc-
turnes amb el misteri i aventura que 
suposa anar amb bici de nit pels ca-
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12 de maig de 2021. Ruta del Cister, final al Monestir de Santes Creus, 
(Foto : Daniel Rañé Gavaldà)

18 d’abril de 2015. Lleida – Vila-rodona, Camí Fondo, arribada a Vila-
rodona (Foto Daniel Rañé)

mins del poble, amb les llanternes 
il·luminant el camí.
A aquella primera època d’entu-
siasme i plena d’activitats, hem de 
reconèixer però que fou seguida 
d’un altra menys reeixida on el club 
anava cap a una via morta. 
Calia canviar i donar un nou aire al 
Club, sortosament l’any 2014 es va 
renovar parcialment la Junta Direc-
tiva, hi entraren el Jordi Massó, el 
Quim Mercadé, el Joan C. Armei-
jach, el David Castellví, el Toni 
Bueno, el Jordi Sacristà, l’Albert 
Patón, el David Fernàndez i el Luís 
Mayo, que fou el 2n president de 
l’entitat.
A la junta Directiva també s’hi han 
incorporat dones,  l’Anabel Men-
chón, la Míriam Grogués, la Sandra 
Ramírez i més recentment la Mercè 
Sans, fent totes elles una gran feina 
i aportacions molt valuoses des del 
punt de vista femení. 
Amb ells i elles el club va agafar de 
nou embranzida, i es programaren 
nous reptes i noves activitats, de 
les que en voldria destacar les se-
güents:
La Nocturna d’orientació, consis-
tent en buscar fites puntuables lo-
calitzades en un plànol en un temps 
limitat.

El Kilòmetre vertical, per la Festa 
Major, anar des de la palanca de La 
Molina fins dalt al castell, en el me-
nor temps possible. 
S’han fet rutes llargues, com ara 
de Lleida a Vila-rodona, i de molt 
llargues com ara, de Saragossa a 
Vila-rodona, d’Àger a Vila-rodo-
na, o de Benavarri a Vila-rodona, i 
d’altres mes curtes però no menys 
dificultoses om ara anar i tornar a 
Prades el mateix dia, i per des-
comptat s’han mantingut les clàssi-
ques, Vila-rodona-Montserrat, a la 
platja a l’estiu i les nocturnes a la 
primavera i a l’hivern. 

Fins a l’arribada de la maleïda pan-
dèmia, podem dir que els socis del 
Club BTT Vila-rodona, han pogut 
gaudir de com a mínim una activi-
tat organitzada cada mes durant tot 
l’any, i al llarg de tots aquests deu 
anys. 
Això vol dir tenir una enorme capa-
citat d’organització i hores de feina 
perquè els socis ho puguin gaudir, i 
que és possible gràcies a una Junta 
Directiva en-
tusiasta i amb 
ganes de treba-
llar, que amb el 
temps s’ha anat 

renovant amb noves incorporacions 
cada cop amb més energia com 
en la darrera renovació feta l’any 
2021 amb el Carles Olivé, el Jaume 
Graells, l’Òscar Gómez i el Daniel 
Montserrat. 
Amb nous membres a la Junta, amb 
un maillot renovat, amb el recol-
zament de les entitats locals, i dels 
patrocinadors, i sobretot amb la 
participació dels socis que són la 
base del club, som molt optimistes 
i creiem que el futur està garantit.  
Des d’aquestes línies els volem 
donar a tots l’enhorabona pel 10è 
aniversari i desitjar al Club BTT Vi-
la-rodona una llarga vida amb salut 
i plena d’activitats a la muntanya.

A tots els que ho heu fet i ho 
continuareu fent possible, 

moltes, moltes gràcies. 
Daniel Rañé Gavaldà

Soci del Club BTT 
Vila-rodona
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Joan Cunillera de nen a Vila-rodona, davant de la casa on vivia al 
carrer Marià Fortuny (la Muralla). El primer de la dreta és el seu pare i 

la seva mare és darrera del Joan que té una oca agafada pel coll. 
Fons: àlbums Joan Cunillera. 

Joan Cunillera amb la seva parella de ball de l’Esbart Dansaire Sant 
Isidre de la parròquia del mateix nom del barri de Santa Eulàlia de 

l’Hospitalet de Llobregat. 16 de novembre de 1952. 
Fons: àlbums Joan Cunillera.

Joan Cunillera a l’època de Un Nus, davant del quadre 
«Cal una finestra». Fons: àlbums Joan Cunillera. 

a l’altra banda dels ulls

JOAN CUNILLERA I ARTIGAL, VILA-RODONÍ 
VEÍ DE SANTES CREUS

Ara fa un any, per Sant Antoni, ens va deixar Joan 
Cunillera i Artigal als 87 anys. El Joan era fill de Vi-
la-rodona i hi va viure fins una mica passada la vin-
tena d’anys. Tot i que la resta de la vida la va passar 
a Santes Creus, llevat d’un any i mig que va viure i 
treballar a l’Hospitalet de Llobregat, tocant a Barcelo-
na, mai va deixar de tenir interès pel seu poble natal. 
Era subscriptor de la revista Caliu i de La Resclosa 
que llegia detingudament, preguntant encuriosit i amb 
freqüència sobre coses que s’hi publicaven, sobretot 
sobre les persones, les famílies i els indrets del poble 
que recordava. En qualsevol trobada amb ell, una hora 
o altra, la conversa girava cap a Vila-rodona, abocant 
records, compartint històries o interessant-se pel pre-
sent. El Joan va néixer a la casa dita l’Hospital, que 
estava situada a l’interior de la plaça del mateix nom. 
Una casa que fa molts anys va ser enderrocada. Més 
endavant va anar a viure a una petita casa del carrer 
Marià Fortuny (la Muralla), també fa anys enderro-

cada, situada on ara hi ha un petit pàrquing. Els seus 
pares en casar-se no van trobar casa a Santes Creus i 
per això es van establir a Vila-rodona. El seu pare era 
pagès i devia portar terres a parceria. La seva era una 
família de condició molt humil.  
El seu pare, Joan Cunillera Queralt, era de ca la Quica 
d’Aiguamúrcia i la seva mare Eugènia Artigal Bosch, 
que havia nascut a Olesa de Bonesvalls, era la filla pe-
tita de Josep Artigal Juclà, secretari de l’Ajuntament 
d’Aiguamúrcia entre 1912 i 1922. Josep Artigal es va 
establir a Santes Creus —on hi va morir l’any 1929— 
amb la seva muller Narcisa Bosch i  quatre filles i dos 
fills. Anteriorment una altra filla del matrimoni havia 

estat adoptada per Maria Artigal Juclà, germana del 
seu pare. Alguns dels descendents del secretari de 
l’Ajuntament han nascut i viuen a Santes Creus on po-
dem afirmar que hi corre molta sang dels Artigal.
El Joan, no va voler continuar l’ofici de pagès del seu 
pare i de ben jove va entrar d’aprenent de forner a ca 
l’Andreu Pastisser. Després, amb encara no vint anys, 
va anar durant un any i mig a treballar a un forn de 
pa de l’Hospitalet de Llobregat, prop de Barcelona, 
on residia una tia seva. Quan a casa seva els va sortir 
l’ocasió d’agafar el forn de pa de Santes Creus, el Joan 
va tornar de l’Hospitalet i durant uns anys hi va fer 
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Joan Cunillera dinant a l’Hostal Grau. Foto: Jaume i Ramon.

de forner. Probablement, com explicava, ell s’hauria 
quedat a l’Hospitalet on l’ambient que hi va trobar era 
molt diferent del d’un poble com Vila-rodona. 
De jove havia ballat a l’esbart de Vila-rodona que va 
mantenir la seva activitat entre 1951 i 1955. 
Deien que era molt bon ballador. Potser per això en 
arribar a l’Hospitalet l’any 1952 de seguida es va in-
tegrar a l’esbart Sant Isidre de la parròquia del mateix 
nom, al barri de Santa Eulàlia. Havent retornat encara 
va ballar a l’esbart de Vila-rodona, possiblement en la 
que fou la darrera actuació, el dia de Sant Antoni de 
1955. 
Cap a finals dels anys 50 Cedric Savage, un pintor de 
Nova Zelanda, va fer una estada a l’Hostal Grau de 
Santes Creus. Durant aquells dies el Joan va observar 
detingudament com pintava, a Santes Creus i pels en-
torns. En marxar, el pintor nova-zelandès li va regalar 
els estris de pintura i un quadre que el Joan tenia penjat 
a casa seva. Aquesta donació sumada a l’observació 
d’aquells dies va estimular-lo a provar de pintar.
D’alguna manera començava així la trajectòria pictòri-
ca de Joan Cunillera que va durar pràcticament fins al 
final de la seva vida. 
A causa de problemes de salut, la vida professional del 
Joan, cap a meitat dels anys 60 va fer un canvi. Va ha-
ver de deixar l’ofici de forner i va començar a treballar 
com a cobrador dels cotxes de línia de la Pontorrina, 
bàsicament els que diàriament anaven a Valls. Durant 
aquells anys van mantenir la venda de pa que pujava 
de Vila-rodona i també de Valls amb el cotxe de línia.
Havent mantingut l’interès per la pintura, havent-se 
format de manera autodidacta,  el fet d’anar cada dia a 
Valls li va facilitar l’establiment de relacions amb les 
persones més rellevants del món artístic vallenc, so-

bretot amb la Maria Teresa Sanromà i el Pere Queralt. 
La sastreria Queralt, del Pati, fou un lloc de trobada 
i de converses artístiques a les hores que li quedaven 
lliures. A partir d’aquestes trobades, cap a 1971, es va 
constituir el grup artístic Un Nus format per Maria Te-
resa Sanromà, Pere Queralt, Joan Serafini, Jaume Solé 
i Joan Cunillera. Tots vallencs menys el Joan, vila-ro-
doní veí de Santes Creus. Cadascú treballava la seva 
obra, però amb uns objectius comuns, que comporta-
ven reunions setmanals de debat i reflexió. El grup Un 
Nus ha estat reconegut com una de les experiències 
artístiques col·lectives més significatives de la sego-
na meitat del segle XX del Camp de Tarragona. L’any 
1973 van presentar la primera exposició al palau de 
l’Abat de Santes Creus i durant els anys següents van 
anar exposant a diferents llocs, a Catalunya, a altres 
llocs de l’Estat i fins i tot a Àustria. 
Durant aquella època el Joan realitzava una pintura 
marcada per les influències avantguardistes, amb re-
presentacions simbòliques, formes abstractes i per una 
presència de tons grisencs. Al final d’aquest període, 
a la darrera exposició del grup, l’any 1984, Joan Cu-
nillera va començar a fer un gir radical, va tornar a 
la figuració, a l’esplendor del color que ha distingit la 
seva obra a partir d’aleshores. Una interpretació lliure 
de la natura, els arbres sobretot, i de figuracions huma-
nes o del mateix monestir de Santes Creus del que en 
va pintar uns quadres d’una gran bellesa conceptual i 

Inauguració de l’exposició de la Roda d’Art a la sala d’actes del Casal 
de Vila-rodona. D’esquerra a dreta: Jordi Agràs, director dels Serveis 
Territorials de Cultura a Tarragona, Joan Cunillera, Ramon M. Bricollé, 
alcalde de Vila-rodona i Josep Santesmases i Ollé. 19 de desembre de 

2015. Foto: Conxita Rabadà
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cromàtica. Un esclat de colors vius que transformaven 
la realitat a través dels quals va fer una obra artística 
de gran qualitat, que segurament mereixia una major 
valoració i que tal vegada per la seva forma de ser hu-
mil i poc donada a figurar no se li va reconèixer com 
correspondria. 
Va treballar com a cobrador dels cotxes de línia durant 
uns 10 anys, fins que totes les companyies de transport 
de viatgers van anar eliminant aquesta ocupació labo-
ral. Després d’una curta experiència a una impremta de 
Valls, el Joan, va treballar a les cabines del peatge de 
Vila-rodona de l’AP2 des de la seva inauguració fins a 
la jubilació. 
La casa de planta baixa on hi havia el forn la va com-
prar el Pau Grau, de cal Saparó, que l’any 1980 hi va 
ampliar la part de l’hostal dedicat a les habitacions, 
amb un petit pis on hi va viure el Joan durant quaranta 
anys, primer amb la companyia de la seva mare —el 
seu pare va morir abans de complir els 60 anys— i un 
cop morta ella, tot sol compartint l’amistat amb les 
persones que el visitàvem i la companyia familiar amb 
els cosins i descendència de l’Hostal Grau. Els darrers 
anys va tenir el suport del Joan Carles que l’atenia en 
moltes de les necessitats pròpies d’una persona que 
anava envellint. 
Per redactar el llibre que ara acaba de sortir -Més enllà 
de la teva mort. Diàleg (im)possible amb Joan Cunille-
ra i Artigal- he parlat amb moltes persones que el van 

conèixer, tant de l’àmbit familiar i veïnal, com amb 
amistats i persones lligades al món de l’art. Sempre, 
sempre, en totes les converses per damunt de tot és defi-
nit com una persona extremadament  generosa, sempre 
disposada a complaure els altres.  Una generositat que 
no només l’expressava, per posar un exemple, regalant 
quadres que tenen un valor artístic i material determi-
nat, o volent pagar de totes totes qualsevol convidada, 
sinó també en la preocupació i el patiment pels altres. 
Sempre s’alegrava quan les coses de qui sigui anaven 
bé i s’amoïnava si era en el sentit contrari. Generositat 
expressada també en les ganes d’interessar-se per les 
coses dels altres, preguntant sempre, i no pas per xa-
farderia, abans que explicar les seves experiències per-
sonals. El Joan era una persona sensible, afable, culta i 
raonada, fidel a les amistats, un pèl rondinaire i amb els 
ànims decaiguts a vegades, però sobretot dispensador 
d’una esplèndida generositat que ara trobem a faltar.

Josep Santesmases i Ollé

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.



28

C A L I Ubreus

5 de novembre. Sopar de motxilla

6 de novembre. Correfoc

6 de novembre. Taller de construccions 6 de novembre. Vermut musical a l’envelat de la plaça dels Arbres

6 de novembre. Pregó d’inauguració de la fira, a càrrec de Joaquim 
Pellejà

6 de novembre. Projecció de l’obra “Tampoc es aquí” interpretada pel 
Grup de  Teatre Fira del 1900.

29 d’octubre de 2021: 
* Xerrada al Casal sobre canvi climàtic a càrrec del Dr. 
Josep Enric Llebot.

1 de novembre de 2021:
* Actuació al Casal “A partir del silenci” a càrrec de 
Sílvia Bel – trio.

5-8 de novembre de 2021: 
* Fira de Vila-rodona amb exposicions, castells, es-
morzar, màgia, actes infantils, etc.

18 de novembre de 2021:
* Extracció d’un niu de vespes asiàtiques a la zona de 
les Fonts Fresques.
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Exposició de les fotografies de XXI Concurs de fotografia.

6 de novembre. Gran Gala de Màgia

7 de novembre. Visita de l’exposició “Darrere el Taulell” per les 
autoritats

7 de novembre. Diada Castellera

Exposició “Pintures en temps de pandèmia”

Atraccions de la Fira
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7 de novembre. Tastets: vins, tapes i musica

18 de novembre. Extracció d’un niu de vespes asiàtiques

7 de novembre. Castell de focs

25 de novembre. Xerrada sobre la violència masclista

8 de novembre. Fesolada popular

19 de novembre de 2021: 
* Acte de suport a Joel Muñoz sota el nom “La repres-
sió a l’Alt Camp”.

21 de novembre de 2021: 
*Festa del Vi Jove.

Novembre de 2021: 
* Finalitzen les obres de millora de l’entorn del Co-
lumbari.

25 de novembre de 2021: 
* Lectura del manifest del 25N a la plaça dels Arbres 
i xerrada sobre violència masclista a càrrec de Fanny 
Ulldemolins a la Biblioteca municipal.

27 de novembre de 2021: 
* Taller d’autodefensa feminista al Lokal Jove.

28 de novembre de 2021: 
* Concert de Neus Santesmases i Berenguer Montser-
rat a l’església de Sant Joan de Valls. 
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3 de desembre. Encesa dels llums de Nadal i degustació del caldo

18 de desembre. Arribada del patge reial

24 de desembre. Escape room familiar i fer cagar el tió a la plaça dels Arbres.

3 de desembre de 2021: 
* Els alumnes de P3 a 2n de l’escola Bernardí Tolrà 
van al Liceu a veure “Els músics de Bremen”.
* Encesa dels llums de Nadal i repartiment de caldo i 
pa amb botifarra.

4 de desembre de 2021: 
*Trobada del Col·lectiu de Dones de l’Alt Camp al Lo-
cal de fires.

5 de desembre de 2021: 
* El CEG organitza una visita comentada a l’exposició 
“Darrere el taulell” i al C. Major. 

8 de desembre de 2021: 
* Dia del soci del Casal amb teatre “Cinc noies i un sí”.

10 de desembre de 2021: 
* Taller de zumba solidària per la Marató.
* La família Roger Andreu signa un conveni amb 
l’Ajuntament per la cessió del fons fotogràfic d’An-
tonio Roger.

16 de desembre de 2021: 
* Acte de recepció de les obres d’arranjament dels vol-
tants del Columbari amb un nou pont per accedir del 
torrent del Plano a l’arbreda i instal·lació de grades per 
a les representacions.
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5 de Gener. Ses Majestats els Reis d’Orient

31 de desembre. L’home del nassos

Família Vives Palau

17 de desembre de 2021: 
* Taller d’estampació al Lokal jove.

Desembre de 2021:
* Concurs de pessebres a l’església. Guanyadors cate-
goria tradicional: Conxita Rabadà i Berta Santesma-
ses, família Espelt Guasch i família Vives Palau. Gua-
nyadors categoria creativa: família Castellví Alegret, 
Núria Santesmases i M. del Mar Montserrat i Xènia 
Pié Corts.
* Instal·lació de cartelleres informatives pel poble.

18 de desembre de 2021:
*  Arribada del Patge Reial.

19 de desembre de 2021: 
* Caminada popular per la Marató.

23 de desembre de 2021: 
* Taller de desitjos contra el cáncer infantil a la plaça 
dels Arbres.

24 de desembre de 2021: 
* Escape room familiar pels carrers i activitat de fer 
cagar el tió a la plaça dels Arbres.
* Missa del gall.

30 de desembre de 2021: 
* Cinema solidari en benefici de Càritas amb la projec-
ció de “D’Artacan i els tres gosqueters”.

31 de desembre de 2021: 
* Arribada de l’Home dels Nassos.

5 de gener de 2022: 
* Arribada de Ses Majestats els Reis de l’Orient.

24 de desembre. Missa del Gall

Conxita Rabadà i Berta Montserrat
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Família Espelt Guasch

Família Castellví Alegret

Xènia Pié Corts

Nuria Santesmases i Mar Montserrat

LA SOCIETAT ASTRONÒ-
MICA DE BARCELONA I LA 
XARXA PLUVIOMÈTRICA

Fundada l’any 1910 gràcies a l’im-
puls, entre d’altres, de Fontserè i
Patxot, la Societat Astronòmica de 
Barcelona va tenir un paper clau en 
la creació d’una xarxa pluviomètri-
ca a Catalunya . 
La proposta per a la seva creació va 
venir de l’amic personal de Font-
serè, el director de  l’Observatorio 
Central Metereológico José Gal-
bins, el  qual va encarregar a la So-
cietat Astronòmica la creació d’una 
xarxa pluviomètrica  catalana que 
funcionés independentment i que 
complementés la xarxa pluviomè-
trica espanyola.
      
  Pilar Vives
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TEMPERATURES 4r TRIMESTRE 2021

MINIMA MAXIMA

el temps

RESUM TRIMESTRAL 
 
        Octubre       Novembre  Desembre 
 
Temperatura mitjana:   16.2 ºC  10.6 ºC  10.2 ºC 
Mitjana de les T màximes:  22.5 ºC  15.4 ºC  15.1 ºC 
Mitjana de les T mínimes:  11.4 ºC     6.9 ºC    6.2 ºC 
T màxima absoluta:   25.7 ºC  Dia: 01 20.9 ºC  Dia: 01 21.4 ºC  Dia: 31  
T mínima absoluta:     7.9 ºC  Dia: 24    3.0 ºC  Dia: 29   2.1 ºC  Dia: 19 
Precipitació total:            30.7 mm  80.7 mm    1.9 mm 
Precipitació màxima en 24 h:   14.5 mm Dia:30 53.8 mm Dia:23      0.7 mm Dia:24 
 
 
 
(Informació facilitada per Servei Meteorològic de Catalunya) 
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Ramon Armeijach
Teresa Padró
Elena Alonso
Pau Barril
Mª Àngels Masip 

Grup de matrimonis casats l’any 1971, nascuts o vinculats 
a Vila-rodona, celebrant el 50è aniversari 

amb un dinar i un pastís.

Jordi Figueras
Josep Mª Santó
Maria Domingo
Juana Colet
Guillem Güell

Lolita Gallardo
Mª Teresa Robert
Antonio Querol 
Llorenç Benet

29 d'octubre de 2021

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

Tel. 977 63 92 40

POSTGUERRA-LENTA EVOLUCIÓ

El camp, abans de la guerra, tot 
centrant-se en aquella part de ma-
sies, ja somiava i empenyia cap a 
un imminent progrés. Com ja es va 
comentar al llibre “ Serralada”, el 
1928 fa acte de presència en aquella 
banda de comarca el primer tractor, 
va ser un Fordson anglès, concre-
tament a la masia de “Pedrafita”. 
Aquell primer pas tan important 
entre la gent dels masos, de la pa-
gesia, va originar una bona expec-
tativa cap a un futur ben a prop, 
aquella primera màquina al camp, 
aquella ruralia, havia de fer créixer 
els ànims i l’interès per una manera 
de treballar diferent... 
Però la gran desfeta de la guerra ci-
vil, com a tot arreu, allí es va aturar 
el rellotge, tot es parava i tot es va 
sagnar. Les finques grans o petites 
es contemplarien aviat empobrides. 
Faltarien o faltaven tots aquells 
braços joves que varen ser cridats 
al front. Allí quedaren aquelles do-
nes i avis i altres que havien de su-
mar molts esforços, tot lluitant amb 
aquella altra batalla en silenci, la de 
tirar endavant aquelles famílies, ca-
ses i terres, junt amb l’angoixa pels 

absents. 
Després de tot, els que varen poder 
tornar, marcats pels terribles records 
i absències (això era el més cruent) 
trobaren unes terres tristes, però a 
les llars encara hi trobaren tot el 
caliu i  l’espera d’aquella tornada. 
Però després... acte seguit, arriba-
va una quasi convivència sovint de 
proximitat, entre tots, entre masies 
i nuclis. Tothom havia estat prou  
castigat, la majoria de pensaments 
diferents, ideologies separades, al 
final el dol hi era a totes les bandes. 
Tothom callava, aquelles rancúnies 
més o menys greus s’amagaven a 
dintre de cadascú, l’esforç era la-
tent perquè res sortís a la llum, era 
un passat que s’intentava enterrar, 
però tot era molt tendre... homes 
i dones s’havien de trobar sovint, 
alguns sense ideologies polítiques, 
d’altres sí, però els grans silencis 
sobre el descarnat tema era el que 
imperava... tan sols es parlava de 
la meteorologia i les collites, temes 
referents al camp i poca cosa més.  
Es va parlar de tornar a obrir la sa-
leta de ball els diumenges, després 
d’un temps, però tot una mica forçat 

i a contracor per tots, però... s’havia 
de fer, segurament i mirar de tirar 
endavant. I així, bona part d’aquella 
gent s’havien de relacionar els diu-
menges al mateix lloc, no hi havia 
res més que aquella mateixa taula, 
encara més vella, estreta i llarga de 
fusta mig clivellada, situada a una 
banda de la sala, on el Peret del pis 
(el cafeter) hi posava les cartes i 
begudes (d’aquell temps) per a tots 
aquells homes que hi seien plegats 
per passar una estona dels diumen-
ges a la tarda.  Les dones seurien en 
aquell banc llarg per veure ballar el 
jovent. Ben a prop  aquell manubri 
desenpolsat tornaria a deixar anar 
aquelles notes cantarines, cançons 
més o menys de l’època, que al-
gun voluntari faria rodar la maneta. 
Però tot era una desgana semblant 
a la malaltia, tot costava tirar enda-
vant.
Al camp, que ja hi havia començat 
la mecanització, després tot va ca-
llar, tot endarrere,  l’aspiració d’un 
avançament s’havia tallat del tot. 
Aquell primer tractor a les masies 
l’any 1928 sembrant tantes esperan-
ces, havia de quedar ben sol, s’ha-
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vien tallat els camins. I no havia de 
ser fins trenta anys més tard, 1958, 
que arribaran dos tractors més al 
veïnatge, un Steyr i un Deutz.
A la dècada dels anys 40, després 
de la segona guerra mundial, Euro-
pa es recuperava de pressa, l’estat 
espanyol, per motius polítics no 
evolucionava a qualsevol progrés, 
sense obertura o molt poca al món 
exterior.

A la dècada i finals dels anys 60, 
França amb 42 milions d’habitants, 
disposava de 45.000 tractors; An-
glaterra, 46 milions d’habitants, 
també disposaven al camp de 
190.000 tractors;  l’estat espanyol,  
amb 28 milions d’habitants, tan 
sols disposaven de 9.260 tractors. 
Era una d’aquelles màquines per 
cada 3.000 habitants. 
Aquestes eren les estadístiques. 

En quant a EEUU, la diferència en-
cara era més gran.

L’avenç de la maquinària al camp 
no havia de ser, com sabem, fins 
anys molt més tard, per diferents 
motius.
     
  
  Enriqueta Vives

DITES POPULARS

La lluna de gener la reina del cel 
és.

Febrer, el curt, si entra dolent, 
pitjor en surt.

Març, marçot, tant te temo a tu 
com al cargol.

És de poc cervell arranjar la gà-
bia sense tenir ocell.

El llop on cria, no hi fa mal.

Llenya d’alzina, vi de sarment, 
oli d’oliva i pa de forment.

El mentider amb veritat no és 
cregut.

Bona podada, collita doblada.

Caldo reescalfat i amic reconci-
liat perden el gust.

Mal conegut, mig curat.

Cadascú viu amb l’art que aprèn.

El néixer i el morir, de son pler 
ha de venir.

Marina Rañé Piñana

XXI Certamen Literari Caliu 
Sant Jordi 2022

• El certamen consistirà en un concurs de CONTES BREUS
• Els participants es dividiran en 3 categories:
    A) Cicle Inicial     B) Cicle Mitjà      C) Cicle Superior
• Els contes poden tractar qualsevol  tema, valorant a l’hora de 
seleccionar els  guanyadors, l’originalitat, l’estil i el domini de 
la llengua.
• Els contes hauran de ser elaborats i presentats en llengua ca-
talana i en FORMAT DIGITAL. Tindran una extensió màxi-
ma d’una pàgina amb aproximadament 400 paraules amb lletra 
Arial de 12 punts i un interlineat d’1’5. Aniran signats amb un 
pseudònim.
• Els participants hauran d’enviar els contes al següent correu 
electrònic:

caliu@casaldelavila.cat

i el PSEUDÒNIM,  NOM, COGNOM, ADREÇA, TELÈFON, 
POBLACIÓ, ESCOLA, CURS I CICLE al següent correu elec-
trònic:

  juntadirectiva@casaldelavila.cat

• El termini de presentació dels treballs es clourà el dia 31 de 
març de 2022
• PREMIS: s’atorgaran 3 lots de llibres per a cada categoria. 
L’entrega s’efectuarà en un acte a celebrar durant la setmana de 
sant Jordi.
• El jurat estarà compost per persones vinculades al món de la 
literatura, pedagògic i de l’àmbit cultural.
• El veredicte del jurat serà inapel·lable.
• El jurat es reserva el dret de resoldre qualsevol situació no 
prevista en aquestes bases.
• La participació suposa l’acceptació d’aquests punts.
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