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C A L I U editorial
Dèiem en l’anterior CALIU que les festes de Pasqua ja s’havien pogut celebrar 
d’una forma que s’acostava molt a la manera tradicional en que s’havien celebrat 
sempre. Després va venir Sant Jordi i ja es va poder gaudir d’una Festa del 
Llibre i la Rosa que ens retornava als costums més arrelats al nostre país, com 
poder passejar per les parades de llibres, fullejar-los i comprar-los, sigui per a 
un mateix, per a regalar o per a  intercanviar amb l’altre element indispensable, 
com són les roses, amb la satisfacció que comporta aquesta tradició.

Ara, doncs, ens toca la Festa Major. Aquest any sí que podem dir que tornem 
a celebrar-la de forma normal i amb tots els seus ingredients. L’Ajuntament 
i les entitats que hi col·laboren han preparat un programa molt extens, on  
podem trobar activitats per a totes les edats, i que van des de la petanca a 
la festa de colors, passant per la caminada a Vilardida, la cronoescalada, la 
baixada de trastos, les bitlles, els sopars, les vetllades musicals, la màgia de 
les sardanes, el correfoc, el correbars, el sopar i les actuacions dels diferents 
grups o orquestres, sense oblidar el cinema o l’ofici solemne dedicat al patró 
Sant Llorenç. Tot perquè durant deu dies puguem gaudir d’una festa que 
amb els anys ha anat evolucionant per fer que tothom hi pugui trobar la seva 
activitat preferida.

Tot plegat vol dir que la pandèmia, que durant aquests dos darrers anys ens 
ha mantingut amb totes les restriccions per evitar els contagis d’un virus que 
-en alguns casos varen ser mortals- ha quedat enrere, encara que hem de ser 
conscients que la covid no s’ha erradicat i que per tant, tots hem de ser prou 
responsables per prendre les precaucions necessàries en cas que sospitem que 
podem tenir algun símptoma per no perjudicar els altres, sobretot persones 
dels col·lectius més vulnerables.

La guerra entre Rússia i Ucraïna no s’acaba i sembla que pot durar molt 
més del que es preveia en un inici. A banda de l’efecte devastador i cruel 
per a la població ucraïnesa, les conseqüències a nivell europeu ja són ben 
paleses i segurament ho seran més de cara a la tardor i l’hivern, que és quan la 
dependència del gas i el petroli rus es notarà més. La solidaritat desplegada cap 
al poble ucraïnès i cap els refugiats que varen poder fugir de la guerra ens ha 
d’omplir de satisfacció, alhora que ens enfronta amb nosaltres mateixos davant 
el tracte que donem als refugiats d’altres guerres, dictadures i injustícies que, 
no per més llunyanes geogràficament i culturalment, produeixen menys dolor, 
indefensió i pèrdua de la vida i de la dignitat. Com a societat, ens devem una 
reflexió en profunditat.

Felicitats al Col·lectiu de Dones que aquest any han pogut celebrar els seus 25 
anys +2 i al Centre d’Estudis del Gaià que han fet els 25 +1.

Ja tenim Taula de diàleg que demostra la normalització de les relacions Govern-
Gobierno; ja tenim presidenta del Parlament en funcions per a preservar el 
Parlament; ja tenim nou líder al PP donant-nos lliçons a casa nostra mateix; ja 
tenim la nova Llei del català que, com a bona mostra de la desjudicialització 
de la política, el TSJC vol portar al Constitucional. I, sobrevolant-nos i segons 
les enquestes, ja som i tenim menys independentistes que en els darrers quatre 
anys: d’això ara se’n diu eixamplar la base, abans en dèiem una altra cosa, però, 
què sabrem nosaltres! Deixem la política als que, de ben segur, en saben més.

5

Premi Ventura Gassol ‘95

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

BONA FESTA 
MAJOR D’ESTIU
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A VILA-RODONA TENIM 
ALTRES PLANS
Després de covar-se durant 
un llarg temps, el Pla Director 
Urbanístic d’Activitat Econòmica 
(PDU-AE) de l’Alt Camp va 
veure la llum en un acte a Vila-
rodona amb la presència del 
vicepresident de la Generalitat, 
Jordi Puigneró. El poble estava 
pres, literalment, pels mossos 
d’esquadra i diverses dotacions 
de la Brimo, que encerclaven 
un grup de manifestants que no 
arribaven a la dotzena i a qui se 
li va impedir l’entrada a un acte 
que, en principi, havia de ser 
públic i informatiu. 
Els representats polítics de Vila-
rodona, Valls, el Pla de Santa 
Maria i Alió es van mostrar 
entusiasmats amb el projecte, 
però pocs dies després, en veure 
la forta reacció i indignació 
popular, l’alcaldessa de Valls 
i l’alcalde del Pla feien marxa 
enrere. No així a Vila-rodona i 
Alió, on el Pla segueix en vigor.
Què suposarà aquest Pla per al 
poble de Vila-rodona? En aquest 
article ho intentarem resumir.

SUPERFÍCIES DE 
VERTIGEN
El PDUAE de l’Alt Camp previst 
per la Generalitat afectava 
una superfície total de 3.748 
hectàrees, el que equival a 6,25 
vegades la Zona Franca de 
Barcelona. De facto, convertia 
la nostra comarca en el Baix 
Llobregat de l’àrea metropolitana 
de Tarragona.
A Vila-rodona, la superfície del 
megapolígon logístic previst és 
de 216 ha, que, sumades a les 37,5 
dels polígons Les Arenelles i Les 
Planes de la Serra, equivaldran 
a 17,6 vegades la superfície 
que ocupa el poble. A cada 
vila-rodoní li correspondran 

2.035 metres quadrats de 
polígon industrial. Sens dubte 
Vila-rodona mereixerà el títol 
de «capital poligonera» de 
Catalunya.

ACTIVITAT PREVISTA 
(LOGÍSTICA I MÉS 
LOGÍSTICA)
La Generalitat no se n’amaga: 
vol crear un polígon logístic al 
costat de l’AP-2. Res d’indústries 
d’alt valor afegit ni seus de 
multinacionals; els parcs científics 
i tecnològics que generen 
R+D+i ni hi són ni se’ls espera. 
L’única activitat prevista són 
empreses de logística i centres de 
distr ibució 
que con-
s u m e i x e n 
molt de 
t e r r i t o r i , 
però que 
g e n e r e n 
molt poca 
o c u p a c i ó 
i de baixa 
qualitat.

PATRIMONI CULTURAL 
AMENAÇAT
A l’àrea d’afectació del PDUAE 
a Vila-rodona s’hi han 
inventariat 58 construccions 
de pedra seca, entre barraques 
i altres construccions per a 
emmagatzemar aigua. A més, 
hi ha multitud de marges 
de pedra seca. Entenem que 
aquestes construccions seran 
incompatibles amb naus 
gegantines, vials d’accés, 
aparcaments per a camions... i 
que, per tant, seran enderrocades. 
Entre aquestes construccions 
destaca una barraca de 6 
estances, única a Catalunya.
Un altre patrimoni excepcional 
que desapareixerà engolit pel 

PDUAE és un tram d’uns 2 km 
del Camí Ral de Vilafranca a 
Montblanc documentat almenys 
des de 1173 en una donació 
del rei Alfons I, aquest camí 
s’assenta sobre un camí iber i 
romà que unia Barcino i Ilerda. 
Manté fragments d’empedrat, 
roderes, marges a banda i banda, 
zones de camí enfonsat i d’altres 
d’elevat. El seu traçat ha arribat 
pràcticament inalterat fins als 
nostres dies.

IMPACTE VISUAL I 
PAISATGÍSTIC
Les planes del Guardià 
constitueixen un petit altiplà, 

força elevat en relació amb el 
llit del riu Gaià i visible des de 
molts punts de la comarca. Les 
gegantines naus logístiques de 
fins a 25 metres d’altura tindran 
un impacte visual i paisatgístic 
inqüestionable. 
MOBILITAT PERILLOSA

Totes les cartes adreçades a 
“Bústia”

(encara que es publiquin amb pseudònim)

tenen els seus autors  
degudament identificats.
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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

bústia

Segons les xifres de la mateixa 
Generalitat, cada dia circularan 
pel nou megapolígon logístic 
de Vila-rodona més de 14.000 
cotxes privats, 7.000 camions i 
furgonetes i 2.300 autobusos, que 
desplaçaran les 8.673 persones 
que hi treballaran. Els ciutadans 
de Vila-rodona estan disposats 
a utilitzar diàriament carreteres 
amb aquest volum de trànsit?

T R A N S F O R M A C I O N S 
SOCIALS (DEIXAREM DE 
SER POBLE)
Convertir Vila-rodona i l’Alt 
Camp en una nova Zona Franca 
de mercaderies tindrà moltes 

conseqüències socials; només 
cal veure què ha passat en àrees 
amb transformacions similars 
com el Baix Llobregat, el Vallès 
Occidental o el Tarragonès: 
disminució de la qualitat de vida, 
baixada del preu de l’habitatge, 
desaparició del turisme i de la 
pagesia, empobriment gradual 
de la població, pèrdua de la 
identitat del poble i eliminació 
de referents culturals i lingüístics 
catalans.

A Catalunya hi ha actualment un 
40 % de sòl industrial desocupat 
o erm. Es fa difícil de justificar 
la necessitat de crear un nou 

polígon industrial de 216 ha a 
Vila-rodona quan, a escassos 
dos-cents metres, tenim el 
polígon de Bràfim-Alió que té 
una ocupabilitat del... 0 %!
El PDUAE: més ciment, més 
transport, més contaminació; 
menys pagesia, menys sobirania 
alimentària, menys cohesió 
social. Solucions del passat que 
ens han portat, precisament, al 
desastre on som ara.

DOMÈNEC RIBES I MATEU
PLATAFORMA TERRITORI 

SOSTENIBLE DEL CAMP
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Durant aquest segon trimestre 
del 2022 l’Ajuntament ha rea-
litzat diverses actuacions en els 
següents àmbits: 
En l’àmbit de benestar social, 
turisme i la gent gran volem es-
mentar que el dia 1 de maig es 
va recuperar el Dia de la Gent 
Gran amb un espectacle d’hu-
mor i música en directe. També 
volem destacar la celebració del 
“Columbarium Tapa” el passat 8 
de maig, amb la participació de 
diversos establiments del poble 
que ho van fer possible. Tam-
bé es va celebrar el 6è concurs 
“Adorna el teu balcó”, amb la 
participació de 9 balcons. Del 18 
al 22 de maig es van celebrar di-
versos actes al voltant del “Tar-
raco Viva” (conferència, activi-
tat escolar i la recreació histò-
rica al voltant del descobriment 
de la tomba de Tutankhamon, 
en el seu centenari). A finals de 
maig, s’ha iniciat una campanya 
turística, instal·lant 22 elements 
informatius en diferents espais 
considerats de valor turístic, 
històric i cultural per tal que les 
persones que visitin el munici-
pi puguin identificar de mane-
ra àgil i fàcil. Durant el mes de 
juliol es va iniciar el programa 
“Temps de Cures”, un servei de 
ludoteca, espai de deures i servei 
de cangur, els dimecres al matí, 

amb el suport del Consell Co-
marcal de l’Alt Camp, la Gene-
ralitat de Catalunya i el Govern 
d’Espanya. Aquest programa es 
mantindrà durant el mes d’agost.
En l’àmbit de la cultura i la jo-
ventut destacarem el conjunt 
d’activitats que es van realitzar 
al voltant de Sant Jordi després 
de no haver celebrat amb norma-
litat des de feia dos anys (con-
ta-contes amb l’Escola i amb la 
Llar d’Infants, espectacle fami-
liar de titelles, entre d’altres). 
Des de la biblioteca, a més de 
renovar el catàleg amb els diners 
rebuts aquest any, també s’han 
impulsat activitats i tallers du-
rant el mes de juliol. En l’àmbit 
de la joventut, el dia 20 de maig 
i el 12 de juliol es van realitzar 
diversos tallers. 
En l’àmbit de festes, s’han reprès 
amb normalitat la revetlla de 
Sant Joan, amb una cercavila, la 
rebuda de la Flama del Canigó, 
l’encesa de la foguera, l’actuació 
dels diables i s’acabarà amb la 
celebració de la Revetlla Popu-
lar al Local de Fires. Durant el 
mes de juliol també s’ha recupe-
rat el curs de ballar sardanes a la 
plaça. Pel que fa a la Festa Major 
d’Estiu, s’ha mantingut la “Bai-
xada de Trastos”, el “Memorial 
de Petanca Toni Egea”, el Sopar 
de Motxilla i el Sopar de Festa 

Major.
Des de l’Ajuntament, aprofitem 
aquest espai per felicitar els dife-
rents aniversaris que s’han anat 
celebrant durant aquests mesos: 
el 10è aniversari del club BTT, 
el 15è aniversari de l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes de Vi-
la-rodona, 
En l’àmbit de l’urbanisme i obres 
cal destacar, finalment, l’inici de 
les obres d’adequació de l’entra-
da del poble, el dia 28 d’abril. 
En aquesta actuació s’han pogut 
reconduir les antigues canalitza-
cions de sanejament del carrer 
Mossèn Galofré que anaven a 
un canal de rec obsolet, s’han re-
conduït els baixants de pluvials, 
s’ha afegit una línia de terra per 
l’enllumenat públic i s’ha reno-
vat el cablejat subterrani. També 
s’ha substituït l’antiga canalitza-
ció de fibrociment de l’aigua po-
table per una  canonada de pro-
pilè. Al camí de Vilardida s’ha 
regularitzat la xarxa de saneja-
ment i s’ha fet de nou un col·lec-
tor de pluvials que també reco-
llirà el sobreeixidor de la bassa 
dels regants i abocarà al Torrent 
del Plano. Al passeig de les Al-
zines es connectarà el col·lector 
de residuals del conjunt pavelló 
i escoles a la nova xarxa de sane-
jament general del nou vial. Re-
cordem que la durada prevista és 

29-04-2022
CRISTÓBAL RAMIREZ LUIS i
MARIA MERCEDES CERVELLÓ PU-
JOL 

23-06-2022 
JORDI CAMPANERA RISCO i 
MARIA DE LA SERRA 
RABADÀ LLORT

10-07-2022 
XAVIER GIBERT CASABONA i 
MIREIA SOLÉ DOMÈNECH

05-06-2022
BERNARDO PATÓN MEJIA,
 a Valls, a l’edat de 77 anys 

05-07-2022 
TRINIDAD DOMINGO ROVIROSA,
 a Valls, a l’edat de 92 anys

14-07-2022
MARIA DEL CARMEN CALAF CAR-
DÓ, 
a Reus, a l’edat de 77 anys

03-08-2022
MARIA JOSÉ SOSA MARTÍNEZ
a Vila-rodona, a l’edat de 58 anys

03-08-2022
JOSEP VILA CANELA,
a Vila-rodona, a l’edat de 81 anys

06-04-2022
THALIA SÁNCHEZ NICOLAU

15-04-2022 
INAS ELATTAR EL MENSSOURI

19-04-2022 
ÀFRICA COLET GARCIA

05-05-2022 
MOHAMED BENAYAD

23-05-2022
ERIC NOAH FRANCH ARROYO

06-06-2022
LUNA LEIVA DERACO

13-07-2022
REGINA LÒPEZ QUEVEDO

REGISTRE CIVIL
NAIXEMENTS: MATRIMONIS: DEFUNCIONS:
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CONCURS ADORNA EL TEU BALCÓ
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de diversos mesos i és per aquest 
motiu que demanem la col·labo-
ració i la paciència dels veïns i 
les veïnes. El dia 4 de maig es va 
celebrar una reunió informativa 
sobre el PDUAE, amb la volun-
tat d’explicar les propostes que 
s’han presentat a l’Ajuntament i 
la informació que es té després 
de que l’Ajuntament del Pla de 
Santa Maria i l’Ajuntament de 
Valls decidís desvincular-se’n, 
després d’haver-hi participat ac-
tivament en els darrers anys. El 
dia 1 de juny es va presentar el 
projecte de remodelació de la 
Plaça dels Arbres a la Biblioteca. 
Pel que fa als plens municipals, 
se n’han dut a terme cinc, dos 
d’ordinaris i tres d’extraordi-
naris. El passat 27 d’abril es va 
celebrar un ple extraordinari en 
el qual es va ratificar el decret 
d’alcaldia relatiu a l’aprovació 
del Conveni de col·laboració 

entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Camp i els ajuntaments 
per a la prestació del servei de 
recollida i acollida d’animals 
domèstics a la comarca de l’Alt 
Camp. En segon lloc es va ra-
tificar la Resolució d’Alcaldia 
relativa a l’aprovació inicial 
del Projecte d’obres executiu 
de restauració i consolidació 
de l’edifici de la Casa de Cul-
tura de Vila-rodona. En tercer 
lloc, es van aprovar les bases 
generals reguladores de sub-
vencions destinades a activitats 
i projectes d’interès social i co-
munitari. En quart lloc es va 
aprovar l’Adhesió al Conveni 
de col·laboració entre l’AEAT 
i la FEMP en matèria de sub-
ministrament d’informació de 
caràcter tributari a les Entitats 
Locals. I, en cinquè lloc, es va 
aprovar el Pla de Mesures An-
tifrau (gestió del PRTR Next-

GenerationEU). 
El 31 de maig es va celebrar un 
ple extraordinari en el que es va 
aprovar l’Agrupació de les Enti-
tats Locals de Vila-rodona i Els 
Garidells per al sosteniment en 
comú del lloc de treball de Se-
cretaria-Intervenció. En segon 
lloc es va aprovar la modificació 
de la plantilla. En tercer i quart 
lloc es va aprovar la modificació 
de crèdit per incorporar el roma-
nent líquid de tresoreria. En cin-
què lloc es va aprovar, l’adhesió 
al sistema d’adquisició centralit-
zada de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i 
del Consorci Català pel Desen-
volupament Local (CCDL). En 
sisè i darrer lloc es va ratificar 
la Resolució d’Alcaldia relati-
va a la sol·licitud de subvenció 
regulada per la qual s’obre la 
convocatòria per atorgar com-
pensacions econòmiques a favor 

Inici de les obres al carrer Mossèn Galofré 1 de juny, presentació de la remodelació de la Plaça dels Arbres     

Reunió sobre el futur industrial a Vila-rodona
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dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càr-
recs electes locals per a l’exer-
cici 2022. 
El 13 de juny es va celebrar el 
ple ordinari en el qual s’apro-
ven les actes dels plens ante-
riors, els dies festius locals per 
a l’any 2023. També s’aprova 
la imposició i ordenació de la 
taxa per drets d’examen i par-
ticipació en proves selectives i 
de l’Ordenança fiscal regulado-
ra. També s’inicia d’expedient 
per a l’establiment del servei 
públic municipal d’activitats de 

lleure i esbarjo del Casal d’Es-
tiu i altres Casals per a infants 
i joves. En vuitè lloc s’aprova 
l’adhesió a la Central de Con-
tractació del Consell Comarcal 
del Baix Camp. En novè lloc el 
ple es dona per assabentat de 
l’informe de l’Interventor mu-
nicipal, de data 2 de maig de 
2022, relatiu al període mitjà 
de pagament a proveïdors cor-
responent al primer trimestre 
de l’exercici 2022. I en darrer 
lloc, ens donem per assabentats 
de les resolucions d’Alcaldia 
dictades des de l’última sessió 

plenària ordinària. 
El 29 de juny es celebra un nou 
ple extraordinari en el qual es 
ratifica el caràcter urgent de la 
sessió. En aquest ple s’aprova 
l’adhesió a la primera pròrroga 
del contracte de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèc-
trica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya. I en darrer 
lloc s’aprova inicialment el Re-
glament del Registre municipal 
d’entitats i associacions ciutada-
nes de Vila-rodona, que ens per-
metrà engegar un pla de subven-
cions per als propers anys.

El passat dijous 21 de juliol va tenir 
lloc l’Assemblea General Extraor-
dinària del Celler Cooperatiu de 
Vila-rodona en la qual es va proce-
dir a la  modificació dels Estatuts 
Socials i a la renovació parcial de 
cinc membres del Consell Rector.
Respecte els estatuts de l’entitat, es 
van adaptar a la Llei 12/2015 de 9 
de juliol de cooperatives i a la Llei 
16/2021 de 14 de desembre de 
mesures per millorar el funciona-
ment de la cadena alimentària. Els 
actuals eren de l’any 2003 i s’ha-
vien fet modificacions posteriors.
Els nous estatuts que es van apro-

var diferencien clarament els socis 
en comuns i col·laboradors segons 
la seva activitat cooperativitzada. 
Seran socis comuns de la coopera-
tiva aquells socis que aportin colli-
tes, sigui de raïm, olives, ametlles, 
garrofa o horta per a la venda a 
l’agrobotiga. Seran socis col·labo-
radors aquells que no aportin co-
llites. El soci comú ha de portar 
tota la seva producció objecte de 
la secció que estigui adscrit, llevat 
autorització expressa i per escrit 
del Consell Rector.
El Consell Rector està format per 

9 socis, dels quals almenys set han 
de ser socis comuns. S’elimina la 
figura d’interventor de comptes, 
donat que al tenir Secció de Crè-
dit i estar obligats a fer auditoria 
externa cada exercici és una figura 
que perd el seu sentit. També s’in-
corpora el càrrec de sots-secretari 
i s’elimina el càrrec de sots-presi-
dent segon. Per afavorir que hi 
hagi renovació en els càrrecs de 
Consell Rector s’incorpora una 

ESTATUTS I RENOVACIÓ DEL CONSELL RECTOR

celler cooperatiu

Socis assistents a l’Assemblea Agraïment a Ramón M. Ollé
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validació prèvia per part de l’As-
semblea General en forma de vo-
tació secreta per aquell soci que 
vulgui ser membre del Consell 
Rector a partir d’un tercer mandat 
consecutiu.
Els nous estatuts amplien l’objecte 
social de la cooperativa a la possi-
bilitat de disposar d’una ADV prò-
pia i a la possibilitat de tenir perso-
nal propi per treballar finques de 
socis. També s’incorpora la possi-
bilitat de comunicació amb el soci 
per adreça electrònica i la possibi-
litat de fer Assemblees i Consells 
Rectors per videoconferència.
També destaca el canvi en 
el vot ponderat, que fins ara 
era d’1 a 5 vots i que a partir 
de l’aprovació dels nous esta-
tuts passa a ser d’1 a 17 vots.
Respecte la nova Llei de la Cadena 
Alimentària es dona competència 
al Consell Rector per aprovar les 
normes de campanya i el calendari 
de li-quidació, d’acord amb el pro-
cediment de determinació de va-
lor del producte lliurat pels socis.
Després d’aprovar-se per unani-
mitat els nous estatuts es va pro-      
cedir a fer la renovació de càrrecs 
de Consell Rector:
Es van presentar cinc candidats-
per cobrir les cinc places vacants 
i tots els candidats complien els 

requisits per a la seva validació.
El membres que van acabar el 
seu mandat i no es van presen-
tar a la reelecció foren Josep 
Barril Alonso, Joan Lluís Bru-
lles Salort, Antonio Díaz Virgi-
li i Ramon Maria Ollé Batalla.
Es va presentar a la reelecció 
Maria Isabel Quer Girona.
Com a nous membres es presen-
taren Joan Grimau Pérez de Tu-
dela, Xavier Pié Dols, Joan Maria 
Baldrich Mira i Luis Mayo Caña-
veras. En el cas de Joan   Grimau 
Pérez de Tudela fins l’Assemblea 
era interventor de comptes i tal 
com hem explicat amb els nous 
estatuts aquesta figura desapa-
reix, pel que a partir de l’Assem-
blea passarà a ser membre del 
Consell Rector enlloc de mebre 
de la Intervenció de comptes.
A continuació, Adrià Rabadà, 
en representació de tota l’enti-
tat, va voler agrair els membres 
que acabaven el seu mandat i 
se’ls hi va fer entrega d’un detall 
a cadascun en reconeixement 
a la seva dedicació realitzada.
Abans d’acabar la reunió es va in-
formar a l’Assemblea dels canvis 
de càrrecs realitzats dins de CE-
VIPE i de la previsió de fer una  
inauguració i visita per a tots els 
socis de les noves instal·lacions 
de Castell d’Or a Vila-rodona.

Agraïment a Antonio Díaz Agraïment a Josep Barril Agraïment a Joan Lluís Brulles

CONSELL REGULADOR 
DENOMINACIÓ D’ORIGEN 
CAVA

Aquest mes de juliol s’ha pro-
duït una renovació del Consell 
Regulador de la Denominació 
d’Origen Cava. Per unanimi-
tat dels 12 vocals del Conse-
ll es va reelegir Javier Pagés 
com a president. Alhora, el 
ple va escollir Adrià Rabadà 
Llort, en representació de CE-
VIPE, com a vicepresident.
Cal destacar la importància 
que per primera vegada un 
membre de la nostra coope-
rativa ocuparà el càrrec de vi-
cepresident de la DO Cava.
La DO CAVA és la princi-
pal sortida dels vins dels nos-
tres viticultors i la que per-
met valoritzar millor el raïm 
de les nostres comarques.
En el darrer mandat s’ha ela-
borat el Pla Estratègic que 
entre altres mesures contem-
pla l’entrada en vigor a partir 
d’aquesta verema dels caves 
de guarda superior que s’han 
d’elaborar de raïm procedent 
de vinyes ecològiques de més 
de deu anys o la zonificació, 
que permetrà identificar la 
zona d’origen del raïm que 
hi ha dins d’ampolla de cava.
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Plantació de moreres a l’espai de l’antiga piscina 24 d’abril, espectacle “Quasi Òpera”

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.

En l’edició de la Festa Major d’es-
tiu de la revista Caliu expliquem 
les activitats que s’han portat a 
terme des de Sant Jordi fins a fi-
nals de juliol. En aquest període 
ja no hem tingut cap restricció 
per la Covid-19 i podem dir que 
les activitats que  hem anat fent 
han estat amb total normalitat 
(algunes encara amb mascare-
tes). Hem continuat amb la ses-
sió de cinema el diumenge a la 
tarda, amb una assistència d’en-
tre 30 i 50 persones, amb una 
excepció, la projecció de la pe-
l·lícula “Alcarràs” els dies 20 i 21 
de maig amb una assistència de 
més de 100 espectadors. A més 
de cinema, al mateix equipament 
hem continuat amb el teatre mu-
sical amb dos espectacles, un el 
dia 24 d’abril amb l’obra “Quasi 
Òpera” i el 22 de maig amb l’es-
pectacle “El setge de Venècia” un 
concert de música recordant les 
cançons de “The Beatles” amb el 
grup “The Beatboys. The Beatles 
Experience Show” i el 4 de juny 
vam acabar la temporada amb 
un plat fort, el Mag Lari, amb el 
seu espectacle “Una nit amb el 
Mag Lari”.
Una activitat que s’ha pogut re-
prendre ha estat el ball dels diu-
menges a la tarda, i com en anys 
anteriors, fins als vols de Sant 
Joan es desenvolupa a la sala del 

ball i a partir d’aquestes dates es 
trasllada a l’exterior, en concret a 
“Les Moreres”.
Una altra activitat que es va po-
der tornar a fer després de 2 anys, 
va ser la sardinada, en la qual 
més de 150 persones van poder 
gaudir de sardines de Tarragona 
a la brasa amb pa amb tomaca, 
vi, gelat, cafè i licors.

A més d’aquestes activitats que 
organitza el Casal, a la sala d’ac-
tes hi va haver una xerrada de 
Tàrraco Viva que organitza 
l’Ajuntament. També en les nos-
tres instal·lacions, el Col·lectiu 
de Dones hi ha fet part dels ac-
tes de celebració dels seus 25 + 2 
anys i el campionat de petanca. 
El Centre d’Estudis del Gaià junt 
amb el Casal, a la sala d’actes, 
han organitzat diferents xerrades 
i conferències. El Club BTT, a la 
sala d’actes, hi va fer un cicle de 
xerrades per celebrar els seus 10 
anys. El CFS Vila-rodona, com 
en anys anteriors (abans de la 
Covid-19), a la pista hi ha orga-
nitzat el campionat de futbol 3 x 
3. L’escola Bernardi Tolrà  va pre-
sentar als pares i mares i a tots 
els familiars que hi varen poder 
assistir, el treball guanyador del 
concurs “Científks en Joc” i al-
tres projectes científics. El Con-
sell Regulador de la DOP Cava, 

El passat 28 de maig, va tenir lloc 
la III Trobada Nacional d’Ate-
neus que es va celebrar a Llo-
renç del Penedès, que estava or-
ganitzada per la territorial de la
FAC de Tarragona, de la 
qual el Casal en forma part. 
La nostra col·laboració en
la trobada va ser la parti-
cipació del club de bitlles 
de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Vila-rodona en 
una exhibició-campionat. El 
nostre agraïment a les jugadores 
i jugadors que hi varen partici-
par en representació del Casal.
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a la sala del ball, hi va ubicar 
una mesa per les eleccions en 
ser membres del seu Consell. I 
a altres entitats i associacions el 
Casal els ha deixat material per 
a poder desenvolupar les seves 
activitats. El que volem reflec-
tir en aquest curt resum de les 
activitats fetes a les nostres ins-
tal·lacions pel món associatiu de 
Vila-rodona en un trimestre, és 

que quan algú diu que ell o ella 
no fa servir res o no necessita el 
Casal, segurament en la majoria 
de les ocasions no és del tot co-
rrecte, ja que en algun acte ha se-
gut en les cadires que ha cedit, o 
ha assistit a alguna conferència, 
o ha jugat a petanca, etc.
Per la Festa Major d’estiu el Casal 
tornarà a ser un espai on es des-
envoluparan diferents activitats 

com poden ser els concert de dis-
sabte a la nit de “Hotel Cocham-
bre” i el de Sant Llorenç amb el 
concert de tarda i el ball de la nit 
amb l’orquestra Europa, el sopar 
de Festa Major el diumenge dia 
7 organitzat per l’Ajuntament i 
l’actuació de dos DJ després del 
sopar a l’espai de l’antiga piscina i 
la final del campionat de petanca 
“Memorial Toni Egea”.

8 de maig, concert de “The Beat Boys”

4 de juny, actuació del Mag Lari

4 de juny, actuació del Mag Lari

22 de maig, teatre “El setge de Venècia”
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2 de juliol, sardinada

2 de juliol, sardinada

2 de juliol, sardinada

6 de juliol, centre de votació de les eleccions de la DO Cava

A finals d’abril i continuant amb 
l’arranjament de l’espai de l’anti-
ga piscina, es van plantar 8 mo-
reres.

Com a properes activitats, el se-
tembre reprendrem les sessions 
de cinema, continuarem amb el 
ball, que com és costum, a finals 
de setembre es torna a traslladar 
a la sala i intentarem continuar 

amb espectacles de qualitat, ara 
només tenim confirmada l’actua-
ció pel 8 de de de l’obra de teatre 
“ELLES  # Cosas de chicas”. 

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 so-
cials d’Instagram i Facebook. I a 

la plataforma de eBando, ja que 
podeu descarregar-vos l’aplica-
ció i seguir el canal del Casal de 
Vila-rodona o bé llegir-nos des 
de qualsevol dispositiu seguint 
l’enllaç: https://app.ebando.es/
channel/casaldevilarodona.

JUNTA DIRECTIVA DEL CASAL
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El Centre d’Estudis del Gaià ha 
tingut una activitat molt intensa 
en aquests darrers mesos, amb 
un seguit d’actes i activitats que 
repassem a continuació. 

El 30 d’abril vam dur a terme 
una activitat relacionada amb 
l’astronomia. A la tarda, hi va 
haver una xerrada explicativa 
sobre astronomia, les estrelles, 
els planetes i les constel·lacions, 
a càrrec de Tomàs Merín. I al 
vespre, a la zona esportiva de les 
escoles, es va fer una observació 
nocturna del cel. Tot i que va 
estar núvol durant tota la nit i 
no es va poder veure del tot bé el 
cel, va ser una activitat divertida 
i que va aplegar força gent. 

Després d’anar-hi molt de 
temps al darrere, finalment 
vam poder fer un parell de 
xerrades relacionades amb la 
transició energètica i les energies 
renovables. 

Així, el 14 de maig, Carles Riba, 
enginyer industrial, professor 
emèrit de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
i fundador i president del 
Col·lectiu per a un nou model 
energètic i social sostenible 
va pronunciar la conferència 
“Prioritats en la transició 
energètica”. I el 7 de juny vam 
celebrar la taula rodona “Les 30 d’abril, conferència “Observació del cel i com orientar-se”

energies renovables al Camp 
de Tarragona. On som i cap on 
anem”, amb la presència de Rafael 
López-Monné, fotògraf; Eudald 
Roca, alcalde de la Secuita; 
Sergi Saladié, geògraf; i Marcel 
Ortega, membre de la Plataforma 
Territori Sostenible del Camp, 
que va ser el moderador del 
debat.

Les dues xerrades van ser molt 
amenes i interessants, amb 
explicacions clares i senzilles 
sobre un tema d’actualitat que 
afecta  tothom, com és el de 
l’energia. Tot i la qualitat dels 
conferenciants, ens vam quedar 
amb una certa insatisfacció per 
la minsa assistència que hi va 
haver, amb més persones de fora 
que no pas de la Vila. 

El 26 de maig vam acollir la 
xerrada “PROTEGIM L’ALT 
CAMP”
Presentació de la Plataforma 
el PDUAE de 
l’Alt Camp, les 
agressions al 
territori, lectura 
i adhesions al 
manifest”. Els 
conferenciants 
van ser Fermí 
Bernardo i 
Maria Santiago.
El mes de juny 
vam organitzar 

14 de maig, xerrada “Prioritats en la transició energètica”              

novament el cicle de xerrades 
“Viatges a la fresca”. Enguany hi 
va haver les següents xerrades:
- 8 de juny. Hierro, l’illa oblidada, 
per David Rabadà
- 25 de juny. Torí, els seus llacs i 
illes amagades, per Tana Lana i 
Ramon Saumell
- 1 de juliol. Tailàndia amb amics, 
per Marc Miquel, Genís Santos i 
Roger Vives
El 19 de juny, en David Rabadà 
va presentar el seu llibre 
PREJUICIOS Y EVOLUCIÓN 
HUMANA Un Viaje de 6 
millones de Años.
Finalment, la traca final 
d’aquests darrers mesos ha estat 
la celebració del 25 +1 aniversari 
del Centre d’Estudis del Gaià, 
que va tenir lloc el dia 9 de juliol.

Tot i que l’any passat, en ocasió 
de la presentació del núm. 25 
de la Resclosa, ja es va fer un 
petit acte institucional adaptat 
a les circumstàncies sanitàries 

26 de maig, xerrada “Protegim l’Alt Camp. Presentació de la 
Plataforma el PDUAE de l’Alt Camp”
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26 de maig, xerrada “Protegim l’Alt Camp. Presentació de la 
Plataforma el PDUAE de l’Alt Camp”

4 de juny, Taula rodona, sobre energies renovables          

18 de juny, “Viatges a la Fresca”, David Rabadà 25 de juny, “Viatges a la Fresca”, Tana Lana i Ramon M. Saumell

d’aquells mesos, ara hem pogut 
celebrar el primer quart de segle 
de vida del CEG amb tots els 
socis i sòcies de l’entitat.

Així, al matí vam fer una visita 
al Santuari de la Mare de Déu 
de Montserrat de Montferri. 
Sota un bon sol, un bon grapat 
d’excursionistes van caminar des 
de Vila-rodona a Montferri. Unes 
altres persones es van desplaçar 
al Santuari en cotxe. En total, més 
de 40 persones vam poder gaudir 
d’una interessant visita a aquest 
magnífic monument de l’arquitecte 
tarragoní Josep Maria Jujol. Després 
de la visita, i sota els pins que hi ha 
al costat del campanar, es va poder 
degustar un refrescant vermut.
Al vespre, a les Moreres del Casal 
de Vila-rodona, va tenir lloc el 
sopar de celebració dels 25 + 1 
anys del Centre d’Estudis del 
Gaià. Més de cinquanta persones 
vam passar una agradable estona 

recordant anècdotes i vivències 
dels primers 25 anys de vida del 
CEG. Durant tota la vetllada es 
va anar projectant un emotiu 
vídeo que repassa tots aquests 
anys. Qui vulgui veure el vídeo, 
està disponible a la pàgina de 
Youtube de l’entitat. El sopar 
es va acabar amb el tradicional 
pastís d’aniversari, unes breus 
paraules del president del Centre 
i de l’alcalde de Vila-rodona i un 
brindis pel futur de l’entitat.

Ara ens prenem unes setmanes 
de descans, però a la tardor 
tornarem amb noves propostes 
culturals. Tornarem a fer la 
Mostra de cinema etnogràfic, 
amb la projecció d’un parell de 
pel·lícules els divendres 16 i 23 de 
setembre. L’edició d’enguany de la 
Mostra se centra en la pandèmia 
de la Covid-19 i en els efectes que 
ha tingut a diferents nivells.
El diumenge 9 d’octubre 

ens afegirem un any més a 
les Jornades Europees del 
patrimoni. Enguany farem una 
Ruta per les barraques de pedra 
seca i el Camí Ral de les Planes 
del Guardià.
I, també, com ja fa 26 anys, pels 
volts de la Fira presentarem la 
nostra revista “La Resclosa”, 
que publiquem de manera 
ininterrompuda des del 1r any 
de vida del Centre. 

En tot cas, quan tinguem la 
programació i els horaris de tot 
plegat lligat, ja ho anirem informant 
per les xarxes socials, per correu 
electrònic, a l’app de l’Ajuntament 
de Vila-rodona o mitjançant les 
cartelleres que hi ha pel poble. 
Per anar acabant, volem animar 
als lectors i lectores de la revista 
Caliu a fer-se socis del Centre 
d’Estudis. Es pot demanar 
informació per correu electrònic 
a c.estudisgaia@gmail.com o bé 
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Caminada al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri

Sopar d’aniversari

contactar amb qualsevol membre 
de la Junta. Finalment, desde el 
Centre d’Estududis Gaià .

1 de juliol, “Viatges a la Fresca”, Marc  Miquel, Roger Vives i Genís Santos

DESITGEM A TOTHOM 

MOLTA SALUT 

I UNA 

MOLT BONA 

FESTA MAJOR.
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Tel. 662 551 251
43814 VILA-RODONA

(TARRAGONA)

societat de caçadors

La Societat de caçadors, com 
a gestor cinegètic del nostre 
vedat, estem cada vegada més 
preocupats per la proliferació 
del cabirol i pels conseqüents 
danys que produeix sobretot 
a les vinyes quan comencen 
a brostar. Malgrat durant la 
darrera temporada s´han abatut 
una quinzena d´exemplars, cada 
vegada se n´observen més. Per 
intentar pal·liar una mica aquest 
problema s´han repartit entre 
diferents caçadors uns permisos 
per poder caçar en la modalitat 
d´espera o acostament, cabirols 
mascles. Aquest permís va 
començar el mes d´abril i 

durarà fins a 
finals d´agost. 
Esperem haver 
pogut reduir la 
seva densitat 
de població. 
Q u a n 
c o m e n c e m 
la temporada 
a principis 
de setembre, 
tenim intenció 

de dedicar unes quantes batudes 
específicament a la caça del 
cabirol per a reduir el màxim 
que puguem la concentració 
d´aquesta espècie. 

Com tots podem constatar, 
estem patint una gran sequera 
que afecta molt  la fauna salvatge. 
En aquest sentit tenim instal·lats 
10 abeuradors a diferents zones 
de les planes, perquè  diferents 
espècies d´animals puguin 
trobar aigua. En principi està 
pensat per a ocells i mamífers 
petits, però ens trobem que els 
senglars també ho aprofiten i 
fins hi tot ens tiren les tapes per 

a poder accedir directament dins 
dels dipòsits. 

La temporada de caça menor 
començarà el segon diumenge 
d’octubre i s´allargarà fins a 
principis de febrer. De conills 
se´n veuen bastants, però 
malauradament, acostumen a 
agafar malalties i es moren en 
una  gran proporció.
Referent a la caça major, 
començarem a principis de 
setembre i s´acabarà a finals de 
març.
Esperem tornar a la total 
normalitat tant per a practicar la 
caça i les trobades entre amics, 
després d´haver normalitzat 
entre nosaltres la covid. 

Per acabar us voldríem desitjar a tots un bon estiu, unes bones vacances (els que en feu) i una bona 
FesTa maJor.

Durant la setmana del 23 d’abril 
el nostre Col·lectiu va poder 
celebrar finalment el 25+2 
aniversari. Van ser 4 dies de 
diverses activitats junt amb la 
cloenda del dinar de celebració, 
que va ser un èxit d’assistència, 
en el qual es van fer diversos 
obsequis  a les sòcies.

El dia 14 de maig, vam anar 
d’excursió cultural a veure “A 
Chorus Line” al Teatre Tívoli de 
Barcelona, un espectacle musical 
dirigit per Antonio Banderas, 

que va agradar molt a tots els 
assistents.

El dia 17 de maig, com fem habi-
tualment, vàrem fer 
la caminada a Ai-
guamúrcia. Un cop 
vam arribar, el Res-
taurant Catalunya 
va portar el dinar 
que era amanida, 
fricandó i pastís. 
També durant 
aquest temps hem 
organitzat el cam-

pionat de parxís, que vam acabar 
amb un sopar de cloenda, el dia 
10 de juny, amb la corresponent 
entrega de premis.
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El passat 15 de juny vam 
organitzar un berenar com 
a festa de fi de curs al Casal. 
Seguidament hi va haver una 
xerrada del Doctor Pellejà sobre 
la salut mental.

El dia 25 de juny el nostre 
col·lectiu va organitzar un 
“ringo” solidari per a la nostra 
parròquia, que va oferir un 
berenar de coca i xocolata. Tots 
els ingressos que varen ser de 
1.000 euros es van donar a la 

parròquia de Santa Maria de 
Vila-rodona. Moltes gràcies a 
totes per la vostra col·laboració!!

Durant el mes de juliol, s’ha 
celebrat el campionat de petanca, 
en el que hi han participat un 
total de 30 persones. Amb la 
cloenda, que serà el dia 29 de 
juliol, vam realitzar un berenar  
junt amb el lliurament de premis 
als guanyadors.
Per al proper mes de setembre 
tenim previst fer una sortida: 

“L’anxovada amb vaixell a 
Cadaqués”, concretament els dies 
3 i 4 de setembre. 

Us desitgem un bon estiu i 
Festa Major a tothom. 

 Us esperem a totes 
a finals de setembre 
a la presentació del 

proper curs!! 

Guanyadores del campionat de parxís

Entrega de la recaptació del “ringo” a la 
parròquia.

15 de juny, berenar

17 de maig, caminada a Aiguamúrcia

15 de juny, conferència del Dr. Pellejà

Campionat de petanca
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col·lectiu de dones

23 d’abril, missa 23 d’abril, vermut 23 d’abril, ballada de sardanes

23 d’abril, dinar d’aniversari i concert

22 d’abril, animació musical

22 d’abril, ball

21 d’abril, xerrada de la monja Teresa Forcades

20 d’abril, demostració floral
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ERASMUS+ A L’ESCOLA DE VILA-RODONA

L’Escola Bernardí Tolrà de 
Vila-rodona forma part del 
projecte Erasmus+ “Hello, 
Dear Cli-mates!” juntament 
amb una escola de Timisoara 
(Romania), Martinsicuro 
(Itàlia) i Istambul (Turquia). 
El projecte està relacionat 
amb l’emergència climàtica 
i s’havia de portar a terme 
durant els cursos 2020-21 i 
2021-22. Tenint en compte 
la pandèmia, durant aquests 
dos cursos passats s’han 
pogut anar fent les activitats 
previstes a cada escola, així 
com diverses trobades virtuals 
però no s’havien pogut fer les 
mobilitats entre els diversos 
països. Per aquest motiu, es va 
demanar una pròrroga d’un any 
més i fou concedida. Així que 
aquesta passada setmana, tres 
mestres de l’escola de Vila-
rodona, Gemma Domingo, 
Margarita Galofré i Ester 
Llauradó, van viatjar fins a 
Romania per tal de realitzar la 
primera reunió transnacional 
de mestres d’aquest projecte. 
Allí van compartir estada amb 
les companyes italianes i els 
companys turcs i foren rebudes 
pels amfitrions romanesos. 

Durant l’estada hi van haver 
diversos actes institucionals 
com una visita a l’inspector 
de zona, a l’ajuntament o a 
l’agència nacional del medi 
ambient, però també diverses 
sessions de treball on es van 
analitzar els aspectes treballats 
fins ara i es van programar els 
del curs vinent. A banda, també 
hi va haver moments més 
lúdics per visitar la Catedral 
Ortodoxa de Timisoara o el 
Teatre de l’Òpera, ambdós 
llocs protagonistes de la fi del 
comunisme a Romania l’any 
1989.
De cara al curs 2022-
23 continuaran amb les 

activitats pendents com també 
s’iniciaran les mobilitats amb 
alumnes. 
La primera està prevista el 
mes d’octubre a Turquia, 
la següent el novembre a 
Romania, després serà el torn 
de rebre els companys de 
projecte a Vila-rodona durant 
el mes de març i, finalment, hi 
haurà l’última trobada a Itàlia.

A més a més, cal destacar que 
a l’Escola Bernardí Tolrà li 
ha estat concedit el segell de 
qualitat etwinning per aquest 
mateix projecte, segell que 
acredita la vàlua del treball 
realitzat fins ara. 
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a l’altra banda dels ulls

Un riu segons el diccionari de l’Institut d’Estudis 
Catalans és un «corrent natural d’aigua que va a 
parar al mar, a un llac o a un altre riu, especialment 
el que, recollint l’aigua d’una conca de gran extensió 
o d’una vall de drenatge abundós, porta sempre 
aigua».  
L’any 2007 en un acte públic a Móra d’Ebre, un 
flixanco aleshores director dels Serveis Territorial 
de Cultura de les Terres de l’Ebre, irònicament 
afirmà que a Catalunya de rius només n’hi havia 
un que era l’Ebre. «Els demès són pixarrins», 
conclogué. Una setmana després en un altre acte 
públic, a la mateixa comarca de la Ribera d’Ebre, 
en el qual ell hi assitia, vaig manifestar, pública i 
irònicament, que jo pertanyia a un riu de pixarrí 

i que tot i que m’hauria volgut revoltar contra 
una afirmació tan contundent, havia pensat que 
tal vegada més valia callar, perquè de fet tenia 
tota la raó del món. No em vaig poder estar però 
de manifestar la meva estima per aquell pixarrí 
que passava pel costat del meu poble, pensant al 
mateix temps que si una cosa tan menuda m’havia 
donat tant, si jo havia estat capaç d’escriure’n 
articles i llibres, també era natural que en establir 
comparances entre un riu i un altre em  preguntés 
què hauria passat si el meu riu hagués estat l’Ebre.

Al final a la vida entens que el que has viscut i on 
has viscut imposa la interpretació comparativa de 
la realitat del món. Comparar a Catalunya l’Ebre 

Benvolguts vilatans, 
Arriba l’estiu i un any més 
acaba el curs. Un curs que 
poquet a poquet hem pogut 
anar recuperant la normalitat 
i les activitats que s’anaven 
fent abans de la pandèmia. 
Hem de dir que aquest curs 
s’han pogut dur a terme totes 
les festes programades, tot 
i que algunes encara amb 
algunes adaptacions: festa de 
la castanyada, festa de Nadal, 
Carnaval i St Jordi. Hem pogut 
reprendre, després de 2 anys, 
la gran i esperada festa de final 
de curs, que va constar d’una 

tarda de tallers, acte de comiat i 
entrega de diploma als alumnes 
de 6è, sopar de carmanyola i tot 
amenitzat amb discoteca mòbil. 
Va ser una bonica tarda-nit, en 
la qual van xalar tant els petits 

com els grans, que últimament 
ens feia falta! 
Des de l’AMPA volem dir un 
adéu i fins sempre a tots aquests 
noiets que d’aquí uns dies aniran 
cap a l’institut. 
Des de la junta volem agrair a les 
mares i pares que han col·laborat, 
a totes les entitats i organismes 
que ens ajuden any rere any, al 
Casal, la Cooperativa, l’escola i 
l’ajuntament i als veïns del poble 
per la seva col·laboració.
Us desitjo que tingueu un bon 
estiu i una molt bona festa major! 
Ens retrobem al setembre. 

Ester Llauradó 
Presidenta de l’AMPA

EL RIU GAIÀ QUE ENS PERSONALITZA
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C. Dr. Ferrer, 2 VILA-RODONA
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desenvolupa en la quotidianitat de les relacions 
de veïnatge i en la coneixença minuciosa de la 
geografia que ens envolta. En fer-ho el primer que 
podrem diferenciar són els  pobles amb un riu 
proper i els que no en tenen. En el nostre entorn 
comarcal, els pobles que freguen un dels dos rius 
i els que no. En el cas del Gaià, pobles que les 
cases gairebé arriben a la riba, com ara el Pont 
d’Armentera, Santes Creus, Aiguamúrcia i Vila-
rodona, molt diferents d’altres poblacions de la 
Plana de l’Alt Camp, que per no tenir no tenen ni 
una petita escorrentia d’aigua. 

Són moltes les característiques que en un poble com 
Vila-rodona són definides pel pas d’un riu petit 
com el Gaià. Com a vila-rodonins pràcticament 
no podem sortir del poble per carretera sense 
travessar el Gaià. Més ben dit per anar a un espai 
tan emblemàtic com el del celler cooperatiu ja hem 
de travessar el pont del riu. Fa més d’una centúria 
ja van preveure que la construcció del celler seria 
més idònia ubicar-la a la banda dreta, pensant 
segurament en les dificultats futures que per treure 
el vi suposaria travessar un pont tan antic com el 
que abans de l’aiguat de 1921 existia. El Gaià és 

29 de novembre de 1984. Arriba un cap de riu

3 de novembre de 2015. L’endemà de la gran riuada. Les fulles del camí 
indiquen fins on va arribar l’aigua

10 d’octubre de 1990. Una gran riuada

a l’altra banda dels ulls

i el Gaià és com posar costat per costat un elefant 
i un ratolí. Si la comparativa l’establim entre els 
rius del Camp de Tarragona sabem que el Gaià és 
una mica més petit que el Francolí, però res més. 
I si, sense sortir d’Europa, comparem l’Ebre —i 
els altres rius peninsulars— amb els més grans en 
longitud, conca i cabal com poden ser el Volga i el 
Danubi, l’Ebre no deixarà de ser un riu mitjanet. 
És evident que tenint present la dimensió del Gaià 
la contemplació de l’Ebre impressiona, sobretot en 
temporades que baixa crescut, amb molta força, 
generant constantment remolins i correnties 
internes que dibuixen bellament l’ampla superfície 
de l’aigua. Com també ho és que si mai travessem 
fronteres europees la visió de rius com per exemple 
el Danubi gairebé ens trenquen els esquemes 
que tenim mentalitzats a partir de la coneixença 
que haguem pogut establir amb el Gaià.  Quina 
és la dimensió d’una conca com la del Gaià que 
no integra ni una vintena de parts de municipis, 
comparada amb l’extensió d’un riu com el Danubi 
que travessa diverses regions i estats de llengües i 
cultures diferents?  
Sense perdre la visió global és important saber 
baixar a escales locals on la dimensió humana es 
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a l’altra banda dels ulls

30 d’agost de 2018. El riu en la penúria estival2 d’abril de 2018. El créixens van cobrint el riu

L’aigua del riu ha determinat 
unes estructures hidràuliques 
que venen d’època medieval, que 
ara encara reguen les hortes del 
marge esquerre. Fins l’any 1918 
l’aigua del Gaià encara servia 
per  omplir la bassa i amb la 
pressió que conferia fer girar 
els mecanismes del molí fariner 
situat en un lloc tan cèntric 
com el carrer Major. La sèquia 
travessa pel bell mig del poble de 
nord a sud, per sota de carrers i 
cases. Quanta utilitat no devia 
haver tingut abans de l’arribada 
de l’aigua potable l’any 1893! 
Les hortes sempre han delimitat 

l’estructura urbana per la part sud. El poble des de la 
segona meitat del segle XVIII ha crescut menjant-
se-les, sense gairebé una altra possibilitat de trobar 
altres àmbits de creixement.  Els que portem uns 
quants anys a l’esquena recordem perfectament 
tot aquell conjunt d’hortes familiars situades a 
l’entrada del poble, amb les cares ben definides de 
les persones que les conreaven i el moviment diari 
que s’hi generava.  Ara, pràcticament els límits de 
les hortes pel sud els imposa el torrent del Plano: 
poca cosa resta dels Horts del Poble i de l’Horta 
d’en Boada. Malgrat això l’aigua des de la bassa tira 
avall, cap a Horta Avall, topònim tan ben ajustat 
a la realitat descriptiva, com els d’Horta Amunt o 
Horteta de Dalt.  

Rius mediterranis com el Gaià, es veuen afectats 
pels condicionants que imposa el règim estacional. 
Naturalment cap any és igual, però a l’estiu el riu 
baixa lànguid, amb poca aigua, calmat i sense 
presses. A vegades de mig agost en amunt algun 

el que determina els límits de l’estructura urbana 
per ponent, els més actuals de «la rambleta» —
avinguda dels Lledoners—, els del carrer de la Font, 
els de la «muralla» —carrer Marià Fortuny—i els 
de les cases del «rec de fora»—avinguda de l’Alt 
Camp. Les expansions urbanes sempre han topat 
amb els límits de l’orografia que determina el llit  
enfonsat del riu. 
Mirant el mapa o plànol del terme de Vila-rodona 
observem que el Gaià travessa el terme de nord a 
sud gairebé per la meitat d’aquesta mena de «8» 
ajagut que defineixen els seus límits. I en fer-ho 
separa i distingeix una part i l’altra del terme, dins 
del qual no hi ha altre pas que el pont inaugurat 
l’any 1925 o el de l’autopista construït l’any 1974 
que no és practicable per a ús local. El riu, que 
baixa encaixonat en bona part del seu recorregut, 
separa i parteix, imposant les raons dels seus límits 
físics i naturals. Ni a peu serà fàcil travessar-lo, riu 
amunt o riu avall del poble. Parlem, com hem dit, 
d’un riu comparativament menut. 

2 de desembre de 2015. El pont un mes després de la gran riuada
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Un bon cabal dies després d’una riuada

xàfec l’anima i el treu de la somnolència estival. 
Setembre es presta també a deixar anar ramassots 
amb llamps i trons que segons com atemoreixen 
i que sovint destorben la tranquil·litat de la 
verema. Si la tardor no és avara d’aigua és quan 
les pluges han d’assaonar la terra i han de fer 
revenir les correnties soterrànies i superficials que 
han d’alimentar la crescuda del cabal del riu. I la 
primavera també ha de donar pluges suficients per 
encarar bé les calors i la sequera estiuenca. Riu 
trist o riu alegre segons com baixi el cabal. I riu 
envalentit quan de tant en tant baixa alguna riuada 
que tenyeix l’aigua de color cafè amb llet o de terra 

24 d’abril, parada de llibres per Sant Jordi 24 d’abril, espectacle de titelles          

2 de maig de 2020. Una primavera generosa

vermella.  
Quan augmenta l’amplària i quan converteix la 
vegetació herbàcia de la llera en arenals o graveres. 
I en les riuades més espectaculars quan s’atreveix 
a endur-se riu avall tot el que se li posa al davant 
començant pels arbres de ribera que es van atrevir 
a créixer massa a la vora.  

Riu petit, que ens defineix i ens personalitza com a 
comunitat humana geogràficament situada  al peu 

de la seva llera. 

Josep Santesmases i Ollé

breus

20 d’abril de 2022: 
*Dins dels actes de celebració de 
l’aniversari 25+2 del Col·lectiu 
de Dones, demostració floral de 
Mireia Recasens.

21 d’abril de 2022: 
*Dins dels actes de celebració de 
l’aniversari 25+2 del Col·lectiu 
de Dones, xerrada de la monja 
benedictina Teresa Forcades.

22 d’abril de 2022: 
*Dins dels actes de celebració de 
l’aniversari 25+2 del Col·lectiu 
de Dones, animació musical i 
refrigeri, i música en viu i pica-
pica per a tothom.
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28 d’abril, guanyadors del certamen literari “Caliu”                                                     

1 de maig, esmorzar de la festa d’homenatge a la gent gran

Junta de l’Associació de Jubilats, d’esquerra a dreta, Josep M. Franch, 
Anna Maria Lluís, M. del Carme Camps, Llorenç Benet, Anna Maria 

Vidal, Josep M. Roca, Pepita Cortada i Millán Martínez

30 d’abril, torneig d’escacs                          

1 de maig, preparant les taules pel dinar d’aniversari de l’Associació de 
Jubilats

6 de maig, xerrada dins dels actes del X aniversari del Club BTT

23 d’abril de 2022: 
*Dins dels actes de celebració de 
l’aniversari 25+2 del Col·lectiu 
de Dones, missa, vermut 
popular, ballada de sardanes, 
dinar de festa i actuació musical 

de la soprano Miracle Seguí i el 
baríton Miquel Font.

24 d’abril de 2022: 
*Celebració de la diada de Sant 
Jordi amb espectacle de titelles, 

venda de llibres, repartiment 
de la revista Caliu i espectacle 
musical “Quasi òpera” al cinema 
del Casal.

26 d’abril de 2022: 
* Jornada de portes obertes de la 
Llar d’infants El Pinar.

28 d’abril de 2022: 
*Donacions de sang.

*Repartiment de premis del 
Certamen literari Caliu.

29 d’abril de 2022: 
*Dins dels actes del desè 
aniversari del club BTT, xerrada 

“Viatjar en bicicleta” a càrrec de 
Pep Ulldemolins.

30 d’abril de 2022: 
*Observació del cel i com 
orientar-se per a reconèixer 
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8 de maig, Columbarium tapa

18 de maig, xerrada de Tàrraco Viva

22 de maig, recreació històrica dins els actes de Tàrraco viva

les constel·lacions, a càrrec de 
Tomàs Merín.
*Torneig d’escacs

1 de maig de 2022: 
*Festa homenatge a la gent 
gran amb esmorzar, espectacle 
d’humor, missa i ball.

3 de maig de 2022: 
*Reunió a la biblioteca sobre el 
futur industrial de Vila-rodona.

6 de maig de 2022: 
*Dins dels actes del desè 
aniversari del club BTT, xerrada 
“L’esport d’elit femení” a càrrec 
de Clàudia Galícia.

*Els alumnes de 6è de l’Escola 
Bernadí Tolrà assisteixen a 
una audició de Valls al Teatre 
Principal de Valls.

8 de maig de 2022: 
*3ª edició del Columbarium tapa.
*Teatre musical “The Beat Boys” al 
Casal.

9 de maig de 2022: 
*Els alumnes de cicle superior de 
l’Escola Bernardí Tolrà participen en 
la trobada del Pla Català de l’Esport 
realitzada al Club Tennis Valls.

14 de maig de 2022:
*Xerrada “Prioritats en la 
transició energètica” a càrrec 
de Carles Riba, organitzada pel 
Centre d’Estudis del Gaià.

15 de maig de 2022: 
*Entrega de premis del concurs 
“Adorna el teu balcó”.

SERVEI DEL COTXE DE LÍNIA 

• 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.

A VILA-RODONA 
LÍNIA REGULAR: 
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23 de juny, arribada de la Flama del Canigó 

29 de maig, celebració de la Primera Comunió

23 de juny, sopar de la revetlla de Sant Joan

18 de juny, processó del Corpus

25 de juny, “Ringo” per les obres de l’església

16-17 de maig de 2022: 
*Viatge de final de curs a Port 
Aventura dels alumnes de 6è de 
l’Escola Bernardí Tolrà.

17 de maig de 2022: 
*Caminada a Aiguamúrcia del 
Col·lectiu de Dones.

18 de maig de 2022: 
*Xerrada “El descobriment de 
la tomba de Tutankhamon” a 
càrrec de Joaquim Ruiz, dins 
dels actes de Tàrraco Viva.
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20 de maig de 2022: 
* Dins dels actes del desè aniversari 
del club BTT, xerrada “Competició 
en curses d’alta exigència” a càrrec de 
Rubèn Folgado.
*Xerrada per a joves a la biblioteca 
“Qui soc i com em veuen”.
*Jocs romans al columbari per 
als alumnes de l’Escola Bernardí 
Tolrà, dins dels actes de Tàrraco 
Viva.

22 de maig de 2022: 
*Recreació històrica al columbari 
dins dels actes de Tàrraco Viva.
*Teatre musical “El setge de 
Venècia” al Casal.

26 de maig de 2022: 
* Els alumnes de 5è de l’Escola 
Bernardí Tolrà assisteixen a la 
Gala Final del concurs Científiks 
en Joc, resultant-ne ser els 
guanyadors.
*Xerrada “PROTEGIM L’ALT 

CAMP. Presentació de la Plataforma 
el PDUAE de l’Alt Camp.

27 de maig de 2022: 
*Xerrada del desè aniversari del 
club BTT de Vila-rodona.
*Els alumnes de 5è de l’Escola 
Bernardí Tolrà assisteixen al 
congrés científic Recerkids a 
Tortosa.

29 de maig de 2022: 
*Celebració de la Primera 
comunió.

Finals de maig de 2022: 
*Inici de les obres al carrer 
Mossèn Galofré.

1 de juny de 2022: 
*Presentació de la futura 
remodelació de la Plaça dels 
Arbres.

3 de juny de 2022: 
*Sortida de final de curs de tots 
els alumnes de l’Escola Bernardí 
Tolrà a l’Espai Xocolata i a les 

9 de juliol, confirmacions

12 de juliol, taller “Elixirs emocionals” 16 de juliol, benedicció de Sant Cristòfol
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19 de juliol, taller de plàstic màgic

Caves Freixenet de Sant Sadurní 
d’Anoia.

4 de juny de 2022: 
*Taula rodona sobre energies 
renovables, organitzada pel 
Centre d’Estudis del Gaià.
*Torneig triangular de bitlles 
catalanes.
*Actuació del Mag Lari al Casal.

5 de juny de 2022: 
*11ª edició de l’open de botifarra 
organitzat pel bar Les Vegas.

8 de juny de 2022: 
*Presentació del llibre 
“Progresismo o familia” de Josep 
Cartanyà.

10 de juny de 2022: 
*Sopar i entrega de premis del 

20 de juliol, contacontes i talle 5 de juliol, curs de sardanes a la plaça

campionat de parxís organitzat 
pel Col·lectiu de Dones.

11-12 de juny de 2022: 
*Sortida a Calatayud de 
l’Associació de Jubilats.

11 de juny de 2022: 
*Festa final de temporada del 
Club Futbol Sala amb partidets i 
dinar a les Moreres.

15 de juny de 2022: 
*Berenar i conferència del Dr. 
Pellejà, per posar fi a l’actual 
curs d’activitats del Col·lectiu de 
Dones

17 de juny de 2022: 
*Acte de reconeixement a 
l’Ajuntament de l’ascens del 
club futbol sala de Vila-rodona 

en la categoria juvenil.

18 de juny 2022: 
*Celebració de Corpus.
*Participació de l’equip de bitlles 
catalanes de Vila-rodona a la 
final del triangular celebrat a 
Masllorenç.
*Festa de final de curs de l’Escola 
Bernardí Tolrà organitzada per 
l’Ampa.
*Xerrada de viatges a la fresca “El 
Hierro, l’illa oblidada” a càrrec de 
David Rabadà, organitzada pel 
Centre d’Estudis del Gaià.
*Inici de la temporada de piscina.

19 de juny de 2022: 
*Presentació del llibre “Prejuicios y 
evolución humana” de David Rabadà.
22 de juny de 2022: 
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23 de juliol, participants al curset de natació 26 de juliol, campionat de futbol 3X3

*Final de curs dels alumnes de 
l’Escola Bernardí Tolrà anant a la 
piscina municipal.

23 de juny de 2022: 
*Celebració de Sant Joan amb la 
rebuda de la Flama del Canigó, 
cercavila, batucada, diables i 
timbalers, i encesa de la foguera, 
lectura del manifest, sopar i 
revetlla amb el DJ Dani.

25 de juny de 2022: 
*Xerrada de viatges a la fresca 
“Torí, els seus llacs i illes 
amagades” a càrrec de Tana Lana 
i Ramon Saumell, organitzada 
pel Centre d’Estudis del Gaià.
* Xocolatada i ringo solidari per 
a la Parròquia, organitzats pel 
Col·lectiu de Dones.

26-30 de juny de 2022: 
*Tres mestres de l’Escola 
Bernardí Tolrà assisteixen a la 1ª 
trobada del Projecte Erasmus+ 
“Hello, Dear Cli-mates” a 
Timisoara, Romania.

27 de juny de 2022: 
*Inici del Casal d’estiu.

1 de juliol de 2022: 
*Xerrada de viatges a la fresca 
“Tailàndia amb amics” a càrrec 
de Marc Miquel, Genís Santos 
i Roger Vives, organitzada pel 
Centre d’Estudis del Gaià.

*Campionat de petanca 
organitzat pel Col·lectiu de 
Dones.

2 de juliol de 2022: 
*Sardinada al Casal.

4 de juliol de 2022: 
*Inici dels cursets de natació.

5 de juliol de 2022: 
*Curs de sardanes durant els 
dimarts del mes de juliol.

7 de juliol de 2022: 
*Participació en el Quadrangular 
de futbol de Bràfim.

9 de juliol de 2022: 
*Sortida a la platja del club BTT.
*Celebració de l’aniversari 25+1 
del Centre d’Estudis del Gaià 
amb caminada fins al santuari de 
Montferri i dinar a les Moreres.

12 de juliol de 2022: 
*Taller “Elixirs emocionals” a la 
biblioteca.

16 de juliol de 2022: 
*Benedicció de vehicles.
*Celebració del Quadrangular de 
futbol a Vila-rodona.

19 de juliol de 2022: 
*Taller de plàstic màgic al Lokal 

Jove.

20 de juliol de 2022: 
*Conta contes i taller a la 
biblioteca.

23 de juliol de 2022: 
*Final del curset de natació

24 de juliol de 2022: 
*Sopar a les Moreres després 
de l’habitual ball de tarda dels 
diumenges.

25-30 de juliol de 2022:
*Celebració del campionat 3x3 
de futbol a la pista del Casal.

28 de juliol de 2022: 
*Donacions de sang.

BONA FESTA 
MAJOR D’ESTIU
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Gràcies als arxius històrics s’ha 
pogut reconstruir amb força fia-
bilitat la magnitud  de la sequera 
que va afectar Catalunya entre 
1565 i 1567. Se sap, per exem-
ple, que les collites de Lleida es 
van perdre dos anys seguits, que  
l’Ebre es podia creuar a peu o 
que a Barcelona no va ploure ni 
una gota des del 7 de maig de 
1566 fins el 23 d’agost del mateix 
any... Els registres instrumentals 
de dades climàtiques tan sols 
superen en el millor dels casos 
els 200 anys. Els científics que 
estudien el clima del passat bus-
quen evidències indirectes  en 
diversos llocs, com poden ser les 
capes de gel.
      
 Pilar Vives

MONTSERRAT CASABONA PALAU

Ha mort la Gna. Montserrat Casabona Palau, filla 
de Vila-rodona. Entra de novícia a les Religioses 
Filipenses el 8 de novembre de 1956. El 28 de 
desembre de 1962 deixa el noviciat per entrar a 
formar part com a religiosa a la Comunitat de les 
Filipenses.
El 1963 és destinada a Xile on passarà la major 
part de la seva carrera religiosa, primer a Llay Llay 
i més tard a Santiago.
No és fins el 2005 que degut a una llarga malaltia 
es queda a Barcelona definitivament.

el temps

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

recordem
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MASIA OLIVA 
(L’ANTIC MAS SERRÀ)

En un matí amable de juny, amb  
un clima perfecte, m’enfilo per 
la carretera de Canferrer, en 
pla de passeig tot contemplant 
aquell paisatge tan familiar però 
sempre canviant, depenent de 
l’hora del dia i de l’estació de 
l’any. Les vinyes fan gairebé una 
capa verda, només trencada, 
com ja coneixem, per algun bosc 
i algun mas.
Ben a prop, em deturo, estic quasi 
al davant de l’antic “Mas Serrà”, 
ara “Masia Oliva”. Així que ben 
a prop hi sóc havent traspassat 
l’ampla esplanada que vesteix el 
davant, protegida per un mur de 
pedra rústica, per un moment 
em dóna la impressió d’estar a 
prop d’un castell d’aquest temps.
La trobada estava convinguda, 
el sr Xavier Güell Oliva, l’actual 
propietari, em convida a passar. 
(Encara recordem aquelles tristes 
parets de l’antic mas, semblava 
que des de molt imploressin 
ajuda). El senyor Xavier, molt 
amablement, ja a la planta baixa 
va mostrant i explicant totes les 
parts. El trobat mas, actualment 
és una gran obra, una esplèndida 
obra, on s’ha pogut respectar 
aquells interiors, una selectiva 
part important de l’antic mas. 
Impressionen aquells contraforts, 
ara guanyant protagonisme i més 
solidesa al seu lloc de sempre, s’hi 
contempla  respecte i fermesa. 
Una arcada també a l’interior, és 
un punt que crida l’atenció, una 

gran biga de fusta en part, sosté 
un punt deteriorat de l’arcada, 
tot vestint  de solemnitat la sala. 
Aquella banda de paret de pedra, 
també als interiors, salvada 
de l’antiga obra, dóna relleu i 
aporta lligams amb la història 
del passat, que no deixa de ser-
hi. Altres parts de pedra tallada 
recuperada també de l’antiga 
obra, es deixen mirar amb tota la 
seva puresa. L’arcada de la porta 
principal d’entrada i el seu pedrís 
a la vora, fa que t’hi trobis una 
mica com abans.
Després, còmodament asseguts, 
em conviden a prendre alguna 
cosa,  jo dono les gràcies, però en 
aquell moment no em falta res.
Una mica d’entrada, preguntem 
al senyor Xavier, en alguns 
moments acompanyat per alguns 
familiars al seu costat.
Quin temps era quan arribaren 
a Mas Serrà? I ràpidament 
contesta: “el 7 d’octubre de 
2016. Dos anys abans ja havíem 
adquirit la finca, després, dos 
anys d’obres i canvis”.
Expliquen com aquella família, 
feia molt que anaven amb la idea 
de trobar un mas, una masia ni 
massa amagada al bosc ni massa 
a prop de segons què, un lloc de 
soledats, però ben comunicat. 
Segons comenten no ho acabaven 
de trobar. Els plans del Penedès 
com a paisatge no agradava 
prou, d’altres, massa apartats, 
tampoc. Al descobrir, tot bastint 
aquell turonet, els perfils d’aquell 
mas (Mas Serrà) decadent, però 
encara brillava si més no per la 

seva història i pel conjunt de les 
companyes masies de l’entorn, 
les unes amb més sort, d’altres no 
tant i al trobar-se de cara aquesta 
vella construcció i unes terres 
desiguals, tot oferint un paisatge 
bucòlic però molt difícil tot 
donant jocs de llums i ombres... 
Segurament havien tingut un 
gran somni, allí s’havien de fer 
amb la reconstrucció de tot, 
grans realitats. “Efectivament, 
diuen, és un gran somni”.  
I què hi troben a faltar d’aquesta 
terra? “Ens agrada molt l’entorn, 
potser hi falta una mica més de 
pluja i hi sobra una mica massa 
el vent. En general ens agrada el 
clima sec i sa”.
Els pregunto si han trobat 
descuidades algunes parts de 
l’entorn,on es podrien millorar? 
La contesta és ràpida... “sí, sap 
molt de greu veure algunes masies  
que no es poden recuperar”. 
Li dic que, als que han nascut 
al propi veïnatge, complau en 
general, que es realitzi aquesta 
gran obra i el retrobament 
també d’aquelles parts de terres 
tants anys oblidades. Si algú 
ha fet algun comentari, potser 
desconeix l’antic paisatge, on 
allí encara s’hi troben marjades 
amb restes, on parlen d’antics 
conreus.
Seguim preguntant: es pot creure 
en una pagesia enfocada tan sols 
al cultiu de la vinya, quan sembla 
que l’alcohol està perseguit? 
Perquè creu que no s’ha inventat 
un bon refresc o beguda nascuda 
del raïm, tan sols portant una 

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

baixa quantitat d’alcohol, per al 
gran consum, elaborat, repetim, 
amb els fruits de la vinya... 
Perquè no?
Aquesta pregunta queda mig 
a l’aire,  no s’hi troben massa 
respostes. Però el senyor Xavier fa 
una observació ben interessant. 
Contesta tot afirmant: “aquí no 
es consumeix massa, el vi, potser 
una mica més al nord, però en 
general a les taules, no hi trobem 
massa el vi, als llocs públics 
tampoc. Per què no demanar una 
copa de vi, un vi, en qualsevol 
moment del dia, mentre ens 
relacionem socialment? En 
qualsevol país d’Europa el vi hi 
és més present que aquí”.
Continuem... En aquest tipus 
de conreu tan generalitzat aquí, 
quin futur es pot preveure? És 
perillós apostar tan sols (o en 
majoria), en aquest conreu de la 
vinya?.
Ell, ben convençut, dóna una 
resposta breu i sàvia (em permeto 
dir que ja ho escoltava del meu 
pare) “Aquí és terra de vinya” ho 
reafirma convençut.
Però, a pesar de tot,volem insistir. 
Si disposés d’un racó buit, què hi 
plantaria diferent...?
La contesta no es fa esperar... “hi 
plantaria garrofers, és un arbre 
interessant”.
Aquí em falta parlar d’aquelles 
oliveres que s’han alineat en 
una part de la finca, abans sola 
i mig en repòs. Ara, hi permet 
contemplar tan agradablement 
aquella innovació, tot oferint 
una trencadissa aquell paisatge 

trist del passat. Són unes oliveres 
ja grans, trasplantades d’un altre 
lloc. Són moltes i han sobreviscut 
totes menys una. (Segons 
comenten)
Després li parlo com abans les 
masies elaboraven als seus cellers 
els seus propis vins. Pregunto... 
hi ha pensat alguna vegada, en el 
seu propi celler? Em sembla que 
al senyor  Xavier li ha agradat la 
pregunta i dona la contesta: “ara 
tinc molta feina,  encara estem 
molt actius i no puc dedicar-
m’hi. Quan em jubili, ho tinc 
molt al pensament. També tinc 
la idea d’elaborar el KOSHER, vi 
per als jueus.”
Anem acabant l’entrevista. Tan 
sols a part de tantes coses més, 
ell em parla de l’aigua trobada a 
prop de la masia. Aquella terra 
que semblava tan secana, ben 
mirat, també portava aigua,  hi 
corria a certa fondària, ara s’ha 
pogut extreure, aportant riquesa 
a la finca.
Abans de tancar l’interessant 
conversa, hem de donar prioritat 
a l’explicació del senyor Xavier, 
quan parla de les seves arrels 
per ambdues parts, sosté que 
està directament vinculat a una 
família ben coneguda de la Vila. 
Per una part li arriba el cognom 
Oliva, amb el qual han batejat la 
masia. Per l’altra banda, també és 
de proximitat.
Per acabar, com a nota sense 
importància, però que recordem 
d’abans i en volem parlar... i era 
la imatge d’aquell majestuós 
cirerer que habitava aquell lloc 

tan integrat dòcilment en aquell 
paisatge a prop d’una gran rocall 
i l’ombra propera de la gran 
masia, era un arbre popular i 
estimat pel veïnatge. El senyor 
Xavier em comenta, que algú, 
tot recordant-lo, també li havia 
explicat.
Ha estat un matí molt interessant, 
molt de terra endins, però   el 
temps ha corregut. Tot agraint 
aquella estona dispensada, 
m’adreço a la sortida, m’entretinc 
de nou, admirant aquella gran 
façana plena de llums. Allí tan 
sols enyorem una mica l’antic 
rellotge de sol. Molt en el passat, 
aquestes petites obres d’art i ofici 
a les façanes dels històrics masos, 
tenien per tot, un gran significat.
Guardem un gran record d’aquell 
matí. Moltes gràcies! 
  Enriqueta Vives

     DITES POPULARS

A l’agost, la dalla no té repòs.
Al setembre, el mal temps se té de 
tembre.
Octubre finit, la fruita ha podrit.
Fer el cec, sord i mut és una virtut.
Remei que tot ho cura, mentida 
segura.
Contra mandra un bon bastó.
Si tens carta dolenta, o espera o 
rebenta.
El peix, arròs i pebrot volen el vi 
ben fort.
De poca brasa neix gran foc.
La ratapinyada no canta, renega.
El pare joglar, el fill timbaler.
Paraules d’estiu, segons qui les 
diu.              
                     Marina Rañé Piñana
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RECORDS I REFLEXIONS

UNIÓ MATRIMONIAL

• 1950
Una parella abans de casar-se no 
podia sortir  del poble sense que 
els acompanyés els pares del nuvi 
o de la núvia. Els documents, en 
tota regla en els dies abans de la 
boda: partida de naixement pel 
jutjat, fe de baptisme per l’església 
tot firmat per testimonis i si faltava 
algun detall per petit que fos no 
els podien casar fins que no estés 
tot aclarit. Quan estava tot llest, es 
casaven pel jutjat i per l’església i 
aquí començava la trama del teixit 
d’una nova família.
Se celebrava la boda de bon matí 
i els convidats, que en la majoria 
dels casos eren pocs, ho celebraven 
amb un petit refresc o coca amb 
xocolata, galetes, mistela i vi ranci.
El viatge de nuvis normalment 
consistia en anar una setmana a 
Barcelona.

• 2000
Aquí hi ha un batibull que ni Déu 
ho entén. N’hi ha que encara es 
casen com en els anys 1950. N’hi ha 
uns altres que només es casen pel 
jutjat però no passen per l’església, 
n’hi ha d’altres que viuen uns anys 
junts i quan els fills tenen 8 o 10 
anys llavors es casen. Vet aquí que 
n’hi ha per a tots els gustos.
Els que encara es casen pel jutjat i 
per l’església ho fan a migdia i per 
als convidats que són molts, 150-
200 de terme mig, se celebra un 
gran dinar al restaurant.
El viatge de nuvis a Barcelona 
només s’hi va per pujar a l’avió on 
es desplacen a Mèxic, Egipte i altres 
llocs fora del continent europeu 
amb una durada de 15 a 20 dies.

JOCS
• 1950
Les joguines ens les havíem de fer 

nosaltres mateixos.
Les pilotes les fèiem  de draps. 
Quan volíem fer un tren consistia 
en nuar llaunes de sardines amb fil 
ferro. Per jugar a moros i cristians 
també ens construíem les espases 
amb rebrots d’avellaners o troncs 
de palma. Si volíem jugar a indis 
també ens fèiem les fletxes amb 
barnilles de paraigua. També 
fèiem patacons de les cartes , una 
galta de be servia de pistola, quan 
es trencava un càntir aprofitàvem 
l’ansa per a fer un telèfon...
També jugàvem a moltes coses en 
que no es necessitaven joguines 
com per exemple: al cuit, a sou 
sou, a lladres i polis, al cavall fort, 
al bitxo, al pare carbasser, al joc 
dels disbarats, a l’anelleta, al pot, al 
motxo, a plantar mallols...
A l’estiu s’anava molt al riu a nedar, 
els pares ens fotien l’escàndol o ens 
castigaven, no ho volien perquè 
tenien por que ens ofeguéssim.

• 2000
De jocs, ja n’hi ha molts que són 
electrònics o funcionen per mitjà 
d’ordinador, fins i tot n’hi ha que 
són més adients per jugar-hi els 
pares que no pas els fills. Ara a 
jugar al riu ja no s’hi va, però així 
com abans ens castigaven per anar 
al riu a nedar, ara els castiguen si no 
volen anar al curset de natació o se 
n’escapen.

COL·LEGI-ESCOLA
• 1950
Els escolars que vivien a les masies, 
molts d’ells havien de caminar 3 o 4 
quilòmetres (que n’eren 6 o 8 entre 
anar i venir) malgrat la seva curta 
edat.
Un cop acabada la primària 
seguia estudis superiors o feia 
carrera només el fill del metge, del 
farmacèutic o del gran terratinent o 
acabalat.
Quan el senyor mestre castigava un 

alumne i els pares se n’assabentaven, 
com que creien que el senyor 
mestre tenia raó li feien afegidura al 
càstig no donant-li diners per anar 
a comprar caramels o prohibint-li 
anar al cinema, etc.

• 2000
N’hi ha molts que ja són “ganassots” 
o com a mínim més grans que els 
que llavors venien a peu, i encara 
els van a buscar o portar els seus 
familiars amb el cotxe tot i vivint 
dins el casc urbà.  
Un cop acabada la primària segueix 
amb estudis superiors o carrera 
tothom, fins i tot el fill de la portera.
Quan el senyor mestre castiga un 
alumne i els pares se n’assabenten, 
molts (no tots) sense voler saber 
qui té raó van a trobar el senyor 
mestre insultant-lo i fins i tot dient-
li paraules ferint profundament els 
sentits morals d’una persona.

INDUMENTÀRIA
• 1950
Homes de mig cos en amunt, 
s’anava vestit de moltes maneres: 
camisa, gavardina, jersei, caçadora, 
gec, etc.
De mig cos en avall era igual a l’estiu 
que a l’hivern: fins a 11-12 anys,  
pantalons curts i d’aquesta edat en 
amunt, pantalons llargs.
Dones de mig cos en amunt també 
hi havia moltes maneres de vestir, 
però de mig cos en avall sempre 
faldilles. A la platja banyador.
Capellans, tota la vida amb una 
sotana llarga de color negre fins a 
baix als peus.
Monges també amb unes faldilles 
llargues fins a baix als peus però 
variava el color segons de  l’orde que 
eren: negre, blanc o marró clar.
Frares igual que les monges, tant de 
forma com de color.

• 2000
Homes de mig cos en amunt igual 
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que el 1950, però de mig cos en 
avall, la gran majoria sense distinció 
d’edat: a l’estiu pantalons curts i  a 
l’hivern pantalons llargs.
Dones  de mig cos amunt igual que 
el 1950. De mig cos en avall hi ha 
de tot, amb faldilles més llargues o 
més curtes segons l’època de l’any, 
o pantalons llargs o curts segons 
temporada. A la platja, banyador, 
biquini i ja n’hi ha moltes que de 
mig cos en amunt nues.
De capellans també n’hi ha per 

a tots els gustos, uns amb sotana 
negra fins als peus, d’altres amb 
el coll de la camisa diferent dels 
paisans i també n’hi ha vestits amb 
gec i corbata com qualsevol paisà. 
També pantalons curts a l’estiu.
Les monges igual que els capellans, 
unes van vestides com el 1950 i 
d’altres de paisanes.
De frares fa molt de temps que no 
se’n veuen. Si va vestit com el 1950 
saps que ho és, però si va vestit de 
paisà aquest passa desapercebut.

SERVEI MILITAR
• 1950
Tot mosso de 20-21 anys tenia 
l’obligació de fer el servei militar a 
la Pàtria menys els disminuïts físics 
o mentals, fills de viuda o bé que els 
pares fossin majors de 60 anys.

• 2000
Ja no hi ha cap mosso que tingui 
l’obligació de fer el servei militar.

† Josep Figueras Domingo

«Fa més de cinquanta anys 
que actuo, però això d'avui no 
ho havia viscut mai. Ho sento, 
però he d'aturar la funció». 
I de cop, el que semblava 
impossible va arribar. Silenci. Les 
paraules de l'actor Pere Hosta 
van deixar a tothom astorat. 
Quedava ben clar que la seva 
declaració no formava part 
de Dis_order, l’espectacle que 
havia començat feia prop de 
trenta minuts a la plaça Santa 
Susanna de Girona. Ell, 
visiblement contrariat, va detallar 
«ara ve una part una mica 
perillosa, i amb els nens corrent 
per aquí... Algú podria prendre 
mal. No ho entenc la veritat. 
Els nens fan de nens, però on 
són els pares que els hi han 
d'explicar què es pot fer i què 
no es pot fer quan van a veure 
teatre?». Ràpida com la llum, 
la vergonya va aparèixer. 
Pares i mares es van acostar 
cap als seus fills i els hi 
demanaven xiuxiuejant que 
es comportessin. Després 
d'aquesta breu, però necessària 
interrupció, Hosta va decidir 
continuar l'espectacle. El show 

va finalitzar amb una petita 
explosió pirotècnica, i amb 
una gran ovació d'un públic 
que buscava la redempció.
Abans del concert de Pink 
Martini al Festival de Peralada, 
des de megafonia van fer una 
petició al públic. Apagar el telèfon 
mòbil i que sobretot, entenen 
que la primera indicació no
seria complida, no es fessin 
fotografies ni enregistraments. 
Per si amb la voluntat del grup 
no n'hi hagués prou, també van 
tenir el detall d'explicar que 
l'actuació es gravaria per un 
canal televisiu especialitzat. 
Arguments de pes per entendre 
que no feia falta treure el 
dispositiu de la butxaca durant 
les pròximes dues hores. 
Quaranta minuts després, a cada 
fila hi havia com a mínim 
cinc pantalles il·luminades.
Aquest parell d'anècdotes 
són només un petit exemple 
del que passa arreu de casa 
nostra. Espectacles que 
deixen de ser actuacions per 
convertir-se en una improvisada 
guarderia. Concerts que 
passen de tenir l’essència d’una 
experiència única a transformar-
se en una simple publicació a 

Instagram. La desconsideració 
del públic per la feina de 
l'artista està estesa arreu. 
No entén d'edats, d'espais 
o de format. És una plaga.
M'imagino que el lector pot 
pensar que no n'hi ha per a 
tant, «són coses de l'ofici, cada 
feina té les seves parts 
negatives» com diria aquell. No 
li faltaria raó, però alhora no 
significa que estiguin bé. O el 
més important, que no es puguin 
canviar. Afortunadament, 
les condicions laborals de 
moltíssimes feines han millorat. 
No és el cas de la cultura, on la 
precarietat i les baixes 
remuneracions estan a l'ordre del 
dia. No cal afegir-hi la displicència
del públic.
M'agradaria que no se'm 
malinterpretés. Tothom té tot el 
dret a demostrar el seu desacord,
només faltaria. Tampoc parlo 
de dignificar la cultura, ja que 
més que digne, m'atreveixo a 
dir que el seu valor avui en dia 
és    parlo de respecte. No per 
l'espectacle, peça o experiència 
en si, sinó per la persona que 
hi ha darrere. Se'l mereix. El
populisme de comentaris com 
«aquest quadre el pintaria el 
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C A L I U

PUJA LA CALOR, PUJA TOT 

(“Hace calor, hace calor, yo es-
taba eperando que cantes mi 
canción, y que abras esa bote-
lla, y brindemos por ella y ha-
gamos el amor en el balcón”), 
‘Hace calor’ de Los Rodríguez
Si hagués de triar entre dotze 
mesos de calor a l’any, o dotze 
de fred, la meva opció seria cla-
rament la segona. No suporto 
les altes temperatures. M’ofega 
la xafogor, i em genera mol-
ta impotència no trobar una 
bona fórmula per sufocar-la. 
Una manta m’abriga del fred, 
però amb 43 anys que tinc, en-
cara no he trobat una manera 
vàlida de fer passar la calor.
Si hi ha algun meteoròleg lle-
gint això, es deu estar pixant de 
riure. “Doncs no saps què t’es-

pera”, deu pensar. Els experts 
vaticinen que en una dècada es 
poden assolir pics de tempera-
tura de 50 graus, i quan ho sen-
to, m’agradaria poder-me con-
vertir en cargol per refugiar-me 
anys i panys dins la meva closca.
Si no tinc la sort de patir una 
metamorfosi com la que va 
descriure magistralment Ka-
fka, però, l’única closca on 
em puc amagar actualment és 
casa meva. Tinc les persianes 
abaixades la major part del dia 
-com em va ensenyar el meu 
avi-, i reso uns quants pares 
nostres perquè caigui alguna 
gotellada que refresqui l’am-
bient. De fet, resar és el que 
deuen estar fent aquest estiu 
molts catalans, perquè poder 
pagar la factura de la llum a fi-
nals de mes si encens l’aire con-
dicionat és gairebé un miracle.
Fa mesos que el preu de l’ener-
gia està pels aires. Molts ja van 
haver de passar l’hivern gaire-
bé sense calefacció -el preu del 
gas és tan elevat que fa feredat-, 
i ara, arriba la calor, i n’hi ha 
que no poden fer front ni a la 
factura d’encendre un venti-
lador. Si això li sumem el que 
costa agafar el cotxe per anar 
remullar-se a la platja, l’única 
cosa que ens queda és plante-
jar-nos tornar a viure com ho 
feien els nostres avantpassats.
Recordo un veí que tenia, que 
em deia que el que més li agra-
dava era anar en samarreta i 
pantaló curt per casa els me-
sos més durs d’hivern. Quan 
m’ho va explicar, recordo que 
vaig pensar: “mira que bé que 
viu, aquest paio”. Ara el plan-
yo, perquè deu haver passat 
l’hivern enfundat en un forro 
polar i amb mitjons fins els 
genolls, i perquè una dèca-
da després de que m’ho con-

tés, penso que era un esnob.
Els humans ens hem acostumat 
a fer girar el clima al nostre 
gust. Si fa calor, posem l’aire a 
tota pastilla, si fa fred, la cale-
facció. La despesa energètica 
que això genera, però, ha con-
tribuït a generar un problema 
major, que ens pot abocar al 
desastre: el canvi climàtic. Ara 
a més, ens hem d’enfrontar a 
un altre maldecap, l’augment 
de preu de la llum, el gas, el 
petroli... Aquests increments 
poden fer trontollar el món tal 
com el coneixíem, o com a mí-
nim, com estàvem acostumats 
a viure’ls alguns privilegiats.
Perquè no ens oblidem que 
aires condicionats i calefac-
ció són luxes als quals només 
alguns tenim accés, però l’in-
crement de les temperatures 
ens afecta a tots. No s’ha de 
ser massa llegit per tenir clar, 
a més, que els que més patiran 
són precisament els que menys 
recursos tenen per fer-hi front.
Sé que, a vegades, la parau-
la solidaritat fa una mica de 
mandra, i més en aquests me-
sos d’estiu, en què l’única cosa 
que pensem és estar tranqui-
ls, relaxats i passar-ho bé. Per 
gaudir molts anys més, però, 
cal que siguem conscients que 
si no tots hi posem el nos-
tre granet de sorra, seguirà 
pujant la calor, i pujarà tot.
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meu nebot de sis anys», s'han 
d'acabar d'una vegada. En 
comptes de fer aquest tipus 
d'afirmacions, hauríem de donar 
pinzells a tots els nebots i 
nebodes. Qui sap, potser aquest 
gest és l’inici de la carrera 
artística del proper Paul Gauguin 
o la d'una futura Frida Kahlo.

Xevi Bonell
Periodista

Columnista d’opinió de l’ACPC

Eva López Pinyol 
                                       Periodista
Columnista d’opinió de l’ACPC
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