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editorial

El febrer-març passats ens varen sorprendre amb l’avís d’una pandèmia per un
virus desconegut fins llavors, el batejat com a coronavirus per la seva forma. Si bé
en un primer moment gairebé tothom va creure que seria com una grip i que també
seria estacional, el Covid es va coronar com un virus devastador, que va omplir
hospitals, UCIs i serveis funeraris. Ningú ho havia previst, ni tampoc ningú va
preveure que es mantindria actiu a l’estiu (encara que no tan voraç), ni les greus
conseqüències que tindrien la falta de previsió d’uns i la poca autoresponsabilitat
de la majoria a seguir unes normes restrictives -que els semblaven massa duresper fer front a la segona onada anunciada per a la tardor.
Després d’un Pont tan poc restrictiu i/o controlat (que va obligar a aïllar el Ripollès i la Cerdanya) el Govern es va proposar no repetir errades i varen començar
els anuncis de mesures per evitar mals majors pel previst increment de mobilitat i
relacions socials amb motiu de les Festes de Nadal: unes, mesures d’informació i
conscienciació de la població; altres, mesures restrictives i punitives.
Com ho demostren les xifres i imatges, hi va haver molta gent que es va fer l’orni,
sigui per irresponsabilitat, imprudència... fins i tot per una percepció molt personal
d’estar fent bé les coses mentre es criticava el veí. Sigui com sigui, els carrers i
centres més comercials de les grans ciutats es varen convertir en un anar i venir
de gent que feia posar els pèls de punta a molts però, sobretot, als professionals
sanitaris, saturats, cansats i desanimats de la primera onada.
Acabades les Festes, el nostre país entra en confinament municipal i la resta d’Espanya pràcticament tancada o a punt de tancar; amb unes previsions catastròfiques
sobre el punt més crític, que es produirà, segons les previsions, entre finals de
gener i començament del mes de febrer i que comportarà un altre col·lapse del
sistema sanitari amb una tercera onada.
Per fer front a aquesta greu crisi de salut, tenim un Govern que està intentant governar sense president (escapçat pel TS), amb greus discrepàncies, i amb el cap
en unes eleccions que, si bé són necessàries per intentar clarificar el panorama
polític, depenen de l’evolució de la pandèmia i de l’acord dels partits per si s’han
d’aplaçar.
La notícia positiva és que ja s’han començat a posar les vacunes que, de moment,
semblen l’única eina real per combatre el Covid, vist que les mesures que s’han
pres fins ara -ja sigui pel retard amb què s’han pres o per la falta de consciència
de la gent- no donen els resultats esperats, mentre perjudiquen, encara més, l’economia.
Les eleccions, si és que al final es poden celebrar en la data que estan previstes,
poden ser un punt d’inflexió per al futur del nostre país perquè, encara que els
partits que estan a favor de la independència, assoleixin la majoria, si no prenen
consciència que no poden estar tirant-se els plats pel cap sempre, l’oposició farà
un front comú per desbaratar totes les aspiracions i esperances dels ciutadans que
varen donar un exemple de responsabilitat i fortalesa l’1 d’octubre del 2017.
Amb la Festa Major d’Hivern haurem completat tot un cicle de celebracions que
no s’han pogut fer com era costum a Vila-rodona per culpa del Covid. L’anomalia
va començar amb la no celebració de la Diada de Sant Jordi, la Festa Major, la
Fira... Malgrat tot, hi ha hagut tossuderia per no perdre-les del tot i, en aquest sentit, cal felicitar l’organització dels Reis que, conservant les mesures de seguretat
necessàries, van aconseguir despertar la il·lusió dels petits i merèixer l’agraïment
dels grans.

Vilatans, cuideu-vos, cuidem-nos.

Festa Major d’Hivern de 2021
Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Premi Ventura Gassol ‘95
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REGISTRE CIVIL
NAIXEMENTS:
21-11-2020 TASNIM AJIYEL
29-11-2020 ARAN TERRA SAVALL
10-01-2021 POL ROYO OLMO

AJUNTAMENT
Des del passat mes d’octubre s’han
celebrat dos plens municipals. El
primer fou el ple ordinari celebrat
el passat 14 de desembre de 2020
en què es van aprovar dos convenis. El primer era el conveni entre
el Consell Comarcal de l’Alt Camp
i l’Ajuntament de Vila-rodona, en
matèria de polítiques de joventut.
El segon era la ratificació del decret d’alcaldia sobre el conveni de
col·laboració entre el Servei Català
de Trànsit i l’Ajuntament de Vilarodona sobre l’assumpció de les
facultats de denúncia i sanció per
infraccions a normes de circulació
en vies urbanes. El ple va acabar
amb els precs i preguntes on s’informa de les inversions que estan
en curs o que s’iniciaran de forma
immediata:
Obra de la canalització d’aigua en
alta des del Dipòsit de Les Aranelles al Saldo II (en construcció).
Obra de canalització i bombeig del

DEFUNCIONS:
08-11-2020 JOSEP MASIP FREIXES, a Reus, a l’edat de 86 anys
11-11-2020 PEDRO COLET GALOFRÉ, a Valls, a l’edat de 93 anys
25-11-2020 ANTONIA SABATÉ
MIQUEL, a Vila-rodona, a l’edat

de 67 anys
02-12-2020 FRANCISCA CASABONA DOMINGO, a Riudoms, a
l’edat de 83 anys
26-12-2020 SAID AKHRIF, a Vilarodona, a l’edat de 33 anys

clavegueram de la zona del poliesportiu i les escoles (licitada i pendent d’adjudicació).
Obra de substitució de la canonada
de fibrociment que va del dipòsit
del Saldo II a l’entrada de Vila-rodona (licitada i pendent d’adjudicació).
Informa així mateix que s’està treballant en els projectes de les obres
de col·lector en baixa i obres de
pavimentació i serveis del carrer
de la Font amb la finalitat d’executar-les durant l’any 2021, s’està treballant en la redacció del projecte
de la EDAR, s’està treballant en la
modernització de diversos quadres
elèctrics d’enllumenat públic i ja
s’ha finalitzat la instal·lació de la
segona fase de plaques solar al poliesportiu.
El segon dels plens celebrats és el
del passat 28 de desembre amb un
únic punt de l’ordre del dia, el de la
discussió del pressupost del 2021.
Les grans línies del pressupost per
al 2021 són les següents:

Les despeses previstes sumen un
total de 2.189.700 € i suposen un
increment del 17% respecte al pressupost aprovat el 2020 (1.886.097
€). Aquest increment s’explica pel
creixement en les inversions previstes (39%) i en la despesa corrent
(9%). Pel que fa als ingressos, també s’espera un augment en els ingressos que permeti sufragar bona
part de les despeses a realitzar,
pressupostant un dèficit de 30.000
€.
Aquests pressupostos permetran tirar endavant la major part dels projectes de modernització dels serveis
municipals planificats en aquesta
legislatura 2019-23 (enllumenat,
clavegueram i aigua potable). També ens permetran augmentar la despesa en aquelles àrees que permetin mitigar l’impacte dramàtic que
tindrà la Pandèmia de COVID19
aquest 2021.
A continuació podeu trobar el resum de la despesa prevista per programes:

FERRÉ I ASSOCIATS

Corredoria d’Assegurances, S.L.
Cristina Socias i Comas
Joan Carles Armeijach i Padró
Assessors-Col·laboradors

C/ de la Font, 82
43814 VILA-RODONA (l’alt camp)
Tel. 977 63 92 40
4

Àngel Guimerà, 1, 1r 2a
43814 VILA-RODONA (Tarragona)
Tel. 977 638 370 Fax 977 638 370 Mòbil: 659 759 335
cristinasocias@lawebdefa.com
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Inversions

Seguretat i mobilitat
ciutadana
Habitatge i urbanisme
Benestar comunitari
Medi ambient
Serveis socials i promoció
social
Sanitat
Educació
Cultura
Esport
Comerç, turisme i petites i
mitjanes empreses
Transport públic
Infraestructures
Òrgans de govern
Serveis de caràcter
general
Administració financera i
tributària
Deute públic

Com podeu veure, en destaca la
despesa orientada a fer front a l’impacte derivat de la Pandèmia amb
un increment de la despesa en Serveis Socials i promoció social (augment del 16% de despesa corrent),
en Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses (augment del 30%
de la despesa corrent), a més de reforçar la despesa en aquells serveis
que es presten directament des de
l’Ajuntament com són ara l’Educació (augment del 6%) i el Benestar
Comunitari (aigua, recollida selectiva...) amb un augment de la despesa corrent 16%. En aquest àmbit, aquest augment de la despesa
s’explica per la voluntat de modernitzar aquesta prestació de serveis
ja sigui a través de la reducció del
consum d’electricitat i d’augmentar la part que es genera de manera
pròpia, obtenir un consum d’aigua
més eficient i reduir la fracció de
rebuig que es generen en la recollida de residus domèstics i comercials. Des de l’ajuntament també es
manté el compromís amb la cultura
i l’esport, mantenint la despesa en
aquests àmbits.
Pel que fa a les inversions, les principals actuacions pressupostades
són:

Despesa Corrent
-

TOTAL

€

1,970.00 €

1,970.00 €

213,030.00 €
184,475.00 €
30.00 €

10,000.00 €
274,265.00 €
44,500.00 €

223,030.00 €
458,740.00 €
44,530.00 €

5,010.00 €

149,910.00 €

154,920.00 €

5,000.00
245,160.00
133,130.00
125,070.00

5,000.00
247,170.00
295,150.00
183,590.00

2,010.00
162,020.00
58,520.00

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

2,000.00 €

49,500.00 €

51,500.00 €

- €
97,010.00 €
- €

2,500.00 €
17,000.00 €
27,000.00 €

2,500.00 €
114,010.00 €
27,000.00 €

10.00 €

339,570.00 €

339,580.00 €

-

€

41,000.00 €

41,000.00 €

-

€

10.00 €

10.00 €

Pavimentació i construcció dels serveis al c/ de la Font

170,000.00 €

Condicionament voltant columbari (FEDER)

154,000.00 €

Construcció del col·lector del clavegueram

140,000.00 €

Substitució de la canonada fibrociment de conducció de l’aigua
que arriba al nucli urbà

77,000.00 €

Mur de contenció prolongació Av. Pau Casals

40,000.00 €

Bombeig aigües residuals del pavelló i de l’escola

38,000.00 €

Substitució dels comptadors d’aigua (tele-lectura)

28,475.00 €

Inversió en camins

20,000.00 €

Millora dels quadres elèctrics de l’enllumenat públic

16,000.00 €

Ampliació plaques fotovoltaiques pavelló (2ª fase)

14,000.00 €

La resta d’inversions són actuacions concretes a la Biblioteca, la
Casa de Cultura, la Llar d’Infants,
el Pavelló o el Centre de Dia. Les
inversions totals a realitzar sumen
724.115 € les quals suposen un 33%
del pressupost. Una part important
d’aquestes inversions es sufragaran
amb els ingressos derivats de subvencions de la Generalitat (PUOSC
i altres subvencions) i la Diputació
de Tarragona (PAM i altres subvencions), les quals suposen un ingrés
previst de més de 435.000 €. La
resta d’ingressos, fins a 2.160.000
s’obtindran de la recaptació municipal (936.000 €), taxes municipals (230.000 €) i altres aportacions de la Generalitat, Diputació
de Tarragona i Govern d’Espanya

(582.000 €). També s’ha pressupostat per darrer any l’IBI especial associat a l’Autopista de Peatge
(170.000 €). A mitjans del 2021
aquesta autopista deixarà de ser de
peatge i aquests ingressos ja no es
podran considerar.
En un altre ordre de coses, és important indicar que des de l’Ajuntament s’han recolzat les campanyes
de la Marató de TV3 i la recollida
d’aliments de CARITAS. A més,
en aquests darrers dos mesos s’ha
dut a terme el Segon Concurs de
Pessebres i el Concert de Gòspel a
l’Església, amb la voluntat de recuperar l’activitat cultural al municipi, malgrat la situació en la que ens
trobem.
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PREMIS DEL XX CONCURS DE
FOTOGRAFIA - 2020
TEMA - PAISATGE PREMI
1r Floreixen els ametllers a les Planes - Millán
Martínez Guiu
2n La font de les arbredes - Anna Serra Tarrés
3r El pont de la Vila - Sandra Casabona Martínez

TEMA - FESTES
1r Postals a l’església - Ramon Saumell Calaf
2n Tarraco Viva - Marta Casabona Martínez
3r Cavallets de cartró - Núria Santesmases Rabadà

TEMA - DETALLS
1r Reflexes de columbari - Ramon Saumell Calaf
2n Campionat de bitlles - Millán Martínez Guiu
3r Plaça Catalunya, 10 - Marta Casabona Martínez

TEMA - MONUMENTS
1r Al terrat - Marta Casabona Martínez
2n Columbari des del cel - Roger Recasens Gabriel
3r Vinya i celler de Vila-rodona - Anna Serra Tarrés

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.

C A L I U,
6

C A L I U

celler cooperatiu

Collita d’olives 2021
Semblava que la collita 2021 havia
de ser extremadament curta, perquè
molts oleïcultors deien que no tenien olives. Vam arribar a fer previsions de baixades de collita superiors
al 30 % en el conjunt de la cooperativa.
Però quan va ser el moment de la
collita vam poder comprovar que
la major part dels oleïcultors tenien
baixades importants de producció,
mentre en canvi paradoxalment hi
ha hagut altres oleïcultors que han
tingut una collita rècord.
Analitzant més les dades, trobem
que un 69% dels oleïcultors que
van portar olives en la collita 2019,
han tingut baixades de producció. I
una altra dada important, els dotze
primers productors de 2019 han tingut una baixada del 34 %.
En l’altre costat, hi ha 22 oleïcultors que han tingut la millor collita
dels darrers vint anys.
També destaca la baixada molt més
accentuada de la collita als municipis de la Secuita, els Garidells o el
Catllar, que són els que porten olives al centre receptor de la Secuita i
que ha tingut una baixada del 42 %
respecte l’any passat.
Totes aquestes diferències que hem
anat comentant de forma agrupada
fan que finalment la collita d’olives

hagi estat de 427.090 quilos, només
un 7% inferior a la collita 2019. Si
ho mirem amb una sèrie més llarga
veiem que ha estat normal, lleugerament per damunt de la mitjana.
Per varietats, la varietat Menya ha
tingut una collita de 63.820 Kg i la
varietat Arbequina de 363.270 Kg.
Quan en lloc d’olives, passem a
analitzar oli d’oliva, llavors apareix
un altre element destacat de la campanya i ha estat el baix rendiment.
Les abundoses pluges de tardor van
fer segurament que els rendiments
fossin baixos. Els rendiments es fan
de forma individualitzada per albarà, i les diferències com cada any
són importants; els albarans amb
valors més baixos són de 10,5%
i els albarans més alts superen el
23%.
Ara bé, de forma general ha estat
el rendiment més baix dels darrers
vint anys i ha fet que els litres d’oli
obtinguts han estat un 20 % inferiors a la collita passada.
Si ho mirem en el conjunt de CEOLPE també hi ha cooperatives que
han baixat de forma significativa i
altres que han augmentat.
A nivell mundial la previsió de collita es situa en nivells semblants
a la collita 2019. A nivell de preus
durant tot l’any 2020 han estat molt

baixos. Després damunt la collita
s’ha incrementat el preu lleugerament fins als 2,4 euros/kg, ja que
les existències han baixat. El consum s’ha mantingut els darrers mesos tot i la tancada del canal HORECA per restriccions de la pandèmia.

FESTA DEL VI JOVE
SUSPESA
Aquest darrer any ens hem trobat
immersos en noves restriccions per
a la contenció de la pandèmia de
COVID-19 i que a la tardor va tenir un rebrot molt important. És per
aquest motiu que el Consell Rector del Celler Cooperatiu i Secció
de Crèdit de Vila-rodona va decidir suspendre la Festa del Vi Jove
2020.
Aquest any hauria estat la vint-icinquena edició.
El Consell Rector vol desitjar salut
per a tothom i que l’any vinent ens
puguem aplegar amb total normalitat a les instal·lacions del nostre celler per a poder gaudir d’una nova
jornada amb els millors vins dels
nostres socis.

CAMPANYA PROMOCIÓ
AGROBOTIGA
Per setzè any consecutiu, s’ha realitzat una campanya de promoció

Tel. 662 551 251
43814 VILA-RODONA
(TARRAGONA)
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de l’Agrobotiga, amb el premi de
cistelles i lots de Nadal en funció
del volum de compres del soci en
el darrer any. El repartiment es va
fer el dimarts 22 de desembre amb
un total de 164 premis, des de lots
de productes valorats en més de 25
euros fins a cistelles amb pernil valorades en més de 200 euros.
En un any que les vendes a l’agrobotiga a clients i tercers han baixat
per les restriccions de mobilitat
provocades per la pandèmia de

Sorteig de les paneres de la Secció de Crèdit.

COVID-19, hi ha un element molt
positiu a destacar i és que ha estat
l’any en què les compres de socis
han estat més altes. En la darrera
campanya de promoció fins a divuit
socis han superat els 2.500 euros de
compra anuals.
És molt important que el soci utilitzi 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’alimentació.

PREMIS DE LA SECCIÓ DE
CRÈDIT
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 21 de desembre a
la tarda de mans del President i la
tresorera de la Cooperativa, Adrià
Rabadà Llort i Isabel Quer Girona,
respectivament.

Entrega de les paneres de la Secció de Crèdit.

TELÈFONS D’INTERÈS
CONSULTORI MÈDIC MUNICIPAL 902 111 444
(urgències i assistència domiciliària) 977 63 87 10
BOMBERS: 977 63 90 10 - 085
AJUNTAMENT: 977 63 80 06
INFORMACIÓ: 012
EMERGÈNCIES: 112
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Castell d’Or tanca un complicat 2020 amb un
balanç positiu i nous projectes

Castell d’Or ha tancat un 2020 que
no ha estat fàcil per a la societat i
l’economia mundial. Els ciutadans
ens hem vist abocats a una crisi sense precedents degut a la pandèmia
de Covid-19 i les empreses s’han
vist, en diferent grau, afectades en
els seus processos de producció i
comercialització. D’altra banda,
els agricultors han patit l’afectació
del fong míldiu que ha malmès part
de la seva producció i ha requerit
un gran esforç per poder salvar la
vinya. Aquest fong ha afectat a diverses cooperatives vitivinícoles de
Catalunya incloent les vinyes del
municipi de Vila-rodona.
Malgrat això, Castell d’Or vol realitzar un balanç positiu per l’any
que deixem enrere i traslladar unes
expectatives positives per l’any que
entra. La firma, que agrupa un total de 16 cellers de diferents zones
vitivinícoles de Catalunya, ha estat
capaç de consolidar, aquest any,
una de les seves inversions més
importants amb la finalització de
les noves instal·lacions del Grup a
Vila-rodona. La voluntat de la companyia és donar un impuls a la seva
activitat i sumar esforços i sinèrgies, per tal de ser més competitius en

el mercat, unificant processos
i adaptant-se a
les exigències
actuals del sector.
El 2020 també ha estat un
any de reconeixements a
la qualitat dels
productes
de
la companyia.
Castell d’Or ha rebut la medalla
d’Or als Premis Vinari 2020, amb el
Castell d’Or Brut Orgànic. Un cava
elaborat amb les varietats Xarel·lo,
Macabeu i Parellada i de caràcter
ecològic. Aquest premi va ser rebut
amb una gran satisfacció per part
de la firma donat que és considerat
un dels principals reconeixements
vitivinícoles catalans i molt valorat
pels consumidors.
Enguany, aquest no ha estat l’únic
reconeixement rebut pels productes de la companyia que també va
rebre una medalla d’or a la darrera
edició al Concurs Sélections Mondiales des vins Canadà. Va ser amb
el Cava Castell d’Or Brut, que va
obtenir una nova medalla d’Or al
Concours Mondial de Bruxelles.
La companyia també ha fet una
aposta per la modernització de la
imatge i el disseny. Castell d’Or va
renovar les etiquetes d’una de les
seves línies més emblemàtiques i
conegudes, Flama d’Or. Les noves
etiquetes estan inspirades en dos
dels pilars més destacats del grup,
el valor que té la vinya i el respecte
cap a la terra en el procés d’elaboració dels caves així com l’elegància i
delicadesa de les diferents varietats

de raïm que donen lloc als caves
Flama d’Or, reconegut internacionalment amb premis com el Concurs Mondial de Bruxelles o Mundus Vini 2020.
En línia amb aquest objectiu de
modernitzar la imatge de la companyia, també han posat en marxa
una nova web www.castelldor.com
amb continguts més atractius i interessants sobre les novetats de la
companyia així com propostes de
maridatges i contingut audiovisual.
Destaca també la presentació de la
botiga on-line amb alguns dels productes disponibles per comprar vi i
cava on-line.
També l’any 2020 ha estat un any
de nous projectes i apostes fermes
per créixer com a companyia malgrat la situació de crisi global. S’ha
realitzat una aposta per impulsar
la presència del mercat català amb
la incorporació d’un Departament
Comercial Nacional. Aquesta nova
àrea de la companyia espera poder
introduir la marca en el Canal Horeca, superfícies comercials i establiments especialitzats. Durant els
darrers mesos han incorporat nous
espais on ja està disponible la marca Castell d’Or.
Igualment, Castell d’Or continua
realitzant un important esforç per
mantenir actius tots els canals d’exportació a països d’Europa, Àsia i
Amèrica i ha estat present en 38 països de el món i treballant per mantenir i protegir les seves exportacions a països com els Estats Units,
el Canadà, el Japó, el Brasil, Mèxic
i Rússia.
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casal

Com en cada edició de la revista
“CALIU” farem un repàs a les activitats que es desenvolupen al Casal
entre número i número. En l’edició que surt per Nadal-Festa Major
d’Hivern, normalment parlem de
les activitats dutes a terme entre
la Fira i les festes de Nadal i Reis,
però poques activitats hem pogut
desenvolupar al Casal, el cafè ha
anat treballant amb les limitacions
corresponents, el diumenge 29 de
novembre, vàrem reprendre la pro-

jecció de pel·
lícules al cinema, però només
els diumenges a
la tarda. Totes
les altres activitats que normalment es desenvolupaven per
aquestes dates,
s’han suspès o
ajornat, com els
campionats de
“contru” i de parxís, la celebració
del Cap d’any, el dia del Soci/a,
amb l’esmorzar al matí i el teatre a
la tarda i l’espectacle familiar “EL
BAGUL”. L’obra de teatre ”UNA
ALTRA ESTRENA” que teníem
previst fer-la el dia del Soci/a l’hem
programat el diumenge 21 de febrer
a 2/4 de 7 de la tarda. Tal com ja
vàrem anunciar en l’anterior número de “CALIU” el 21 de març hem
programat l’obra “PERDUTS”
amb els actors Jordi Coromina i

Oscar Intente i escrita i dirigida
per Ramon Madaula, i per al 9 de
maig tenim programada l’obra “36
PREGUNTES QUE FARAN QUE
T’ENAMORIS... O NO” aquesta l’obra també es representarà en
30 teatres de la Xarxa de Teatres
d’Ateneus de Catalunya (XTAC).
Quant a l’espectacle familiar “EL
BAGUL” el programarem per una
data propera a setmana santa.
Es continua amb les obres de rehabilitació de l’espai on hi havia la
piscina.
I des de finals de l’any 2018 està
en funcionament al cafè, davant de
la porta d’entrada, una pantalla informativa on es va informant de les
activitats que es desenvolupen a les
instal·lacions de l’Entitat, la qual
complementa i amplia la informació que ja es posa a la nostra pàgina
web (www.casaldelavila.cat).

bé amb molta enyorança de la Fira.
Aquest 2021 celebrem el 25è aniversari del Centre d’Estudis del
Gaià. És una efemèride que ens
agradaria celebrar com es mereix, i
compartir-la amb totes les persones
que han fet possible aquest primer
quart de segle de la nostra entitat.
Però, malauradament, i tal com està
la situació actualment, de moment
no podem fer cap previsió, tot restant a l’espera de l’evolució de la
situació sanitària.
Mentrestant, seguim treballant de
portes endins per tenir a punt activitats per a la segona meitat d’enguany. Segueix en marxa el projecte “Les botigues que van tancar.
1970-2020”, que de moment seria
una exposició, deixant per més en-

davant un possible documental i un
llibre, i també seguim preparant el
núm. 25 de “La Resclosa”, la nostra miscel·lània que venim editant
ininterrompudament des del primer
any.
Poca cosa més podem explicar, ara
per ara. Ens havíem plantejat fer alguna xerrada o conferència de manera virtual, però creiem que en el
nostre cas no tindria massa utilitat
i es perdria el caliu i l’esperit que
té fer-ho de manera presencial a la
Sala d’Actes del Casal.
Així doncs, com tothom, restem a
l’expectativa del que pugui passar
en les properes setmanes i mesos,
amb l’esperança que la situació millori i puguem tornar a la normalitat.

JUNTA DIRECTIVA DEL CASAL

centre d’estudis del gaià
Encetem l’any 2021 amb la nostra
activitat pública aturada, ateses les
restriccions imposades arran de la
pandèmia.
Com que de moment només podem
fer activitats virtuals, tot coincidint
amb la Fira de Vila-rodona de l’any
passat, durant una setmana vam
penjar fotos a les xarxes socials de
la Fira de la dècada dels anys 60 i
70 del segle XX, més algunes que
ja teníem més antigues de llibres i
exposicions que havíem preparat
en el seu dia. Val a dir que ens va
sorprendre l’èxit de la iniciativa,
ja que només al Facebook, gairebé
3.000 persones van mirar aquestes
fotografies, amb molts comentaris
relacionats amb les persones, situacions o imatges que es veien. I tam10
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Aquesta temporada, degut a la covid, és bastant atípica. Sobretot es
veuen afectats els socis que resideixen a fora de Vila-rodona, ja que
segons les noves normatives, no
es poden desplaçar fins aquí per a
practicar la caça menor.
Diferent ho tenen els que practiquen la caça major ja que aquests sí
que poden venir fins aquí.
Cal que des de la Societat enviem
uns dies abans una relació amb tots

societat de caçadors

els caçadors que participaran en la
batuda del diumenge. Aquesta llista es fa arribar
per WhatsApp
a tots els caçadors i els serveix de justificant en el cas
que durant el
trajecte del seu
domicili a Vilarodona algun

control els aturi i els demani la documentació.
Semblava a principis de temporada
que la caça major es veuria perjudicada a la baixa, però unes quantes
bones batudes seguides (11, 10 i 15
senglars abatuts) ens fan pensar que
ens podem acostar a les xifres de la
passada temporada. En aquests moments en portem 76.
Des de la Societat desitgem a tothom un bon any 2021, que falta ens
fa a tots.

col·lectiu de dones

En el darrer número del Caliu, explicàvem que tot i no saber si es
podria celebrar o no, estàvem preparant l’espectacle per la Marató
que se celebra el mes de desembre.
Finalment però, i pel motiu que tots
ja coneixem, no es va poder celebrar. Tot i això, des del Col·lectiu
no podíem deixar de col·laborar
amb la Marató, ja que enguany més
que mai, la Marató “toca a tothom”.
Per això, des de la Junta i amb

el suport de
l’Ajuntament
de Vila-rodona,
es varen posar
a la venda al
Local de Fires
els dies 19 i 20
de desembre,
mascaretes per
tal de poder recollir diners per
aquesta acció. També es podia fer
simplement un donatiu.
A continuació, detallem el resultat
d’aquesta iniciativa tal com sempre
fem en aquesta data. La recaptació
que es va realitzar va ser:
Venda de mascaretes: 2.200 €
Donatius: 1.100 €
Total: 3.300 €
Volem aprofitar aquestes línies per
agrair de tot cor a tothom la seva
participació en aquesta nova inici-

ativa.
Per altra banda, el mes de desembre
també vàrem vendre les participacions de la Grossa, tot i no haver
tingut sort, estem contentes de la
bona rebuda que un altre cop hi heu
donat.
Com cada any, estem molt contentes d’haver pogut col·laborar també
amb els sastres Reials per posar a
mida els vestits de Ses Majestats.
Enguany tot i ser una cavalcada diferent, les capes varen lluir més bé
que cap any a dalt dels cavalls. Volem felicitar a tothom qui ho va fer
possible, ja que és molt important
mantenir la il·lusió.
Esperem que ben aviat el virus remeti i puguem reprendre les activitats habituals.
Desitgem a tothom una bona Festa
Major d’Hivern i poder retrobar-nos
amb petons i abraçades aviat!!!
11
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ampa

54è CONCURS DE DIBUIXOS DE L’ESCOLA BERNARDÍ TOLRÀ
Guanyadors dels premis de dibuixos 2020

...........
1r premi P1 llar d’infants: Júlia Bernaus Cardó
2n premi P1 llar d’infants: Mariona Ricart Montero
3r premi P1 llar d’infants: Leonida Ligi Barboni

1r premi 2n: Tanit Vilanova Rañé
2n premi 2n: Berta Martínez Pié
3r premi 2n: Vinyet Arboles Estela

1r premi P2 llar d’infants: Abril Sànchez Batalla
2n premi P2 llar d’infants: Greta Garcia Baena
3r premi P2 llar d’infants: Elna Sagristà Fernàndez

1r premi 3r: Bet Montserrat Cerdà
2n premi 3r: Oriol Benet Colet
3r premi 3r: Bruna Castellví Alegret

1r premi P3: Èlia Pié Ferrer
2n premi P3: Enzo Gómez Hernàndez
3r premi P3: Dario Vargas Lòpez

1r premi 4t: Pau Badia Pardos
2n premi 4t: Lànder Eguizàbal Torroba
3r premi 4t: Lena Anglès Anglès

1r premi P4: Ainet Vilanova Rañé
2n premi P4: Martí Porta Padilla
3r premi P4: Blanca Amorós Santó

1r premi 5è: Samia Troukout
2n premi 5è: Samir El Idrissi
3r premi 5è: Lot Roigé Escoda

1r premi P5: Maria Klumpp Rubió
2n premi P5: Mohamed Moussaoui
3r premi P5: Paula Díaz Folgado

1r premi 6èA: Naia Massó Girona
2n premi 6èA: Pep Fernàndez Galofré
3r premi 6èA: Marina Santó Ferran

1r premi 1r: Berta Montserrat Santesmases
2n premi 1r: Martí Badia Pardos
3r premi 1r: Ayoub El Idrissi El Morabit

1r premi 6èB: Jana Massó Girona
2n premi 6èB: Fàtima Chahmout
3r premi 6èB: Leire Gustems Heredia

12
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Jurat del Concurs de Dibuixos.

Un cop finalitzat el 1r trimestre, un
trimestre diferent degut a les restriccions de la COVID 19, volem
recordar algunes de les activitats
que s’han pogut dur a terme aquests
primers mesos d’escola: la castanyada; torrem castanyes per a tota
la canalla, la representació de Nadal
online per part de tots els alumnes

ampa

Exposició dels dibuixos a la Casa de Cultura.

i mestres de l’escola i el 54è concurs de dibuix, aquest any dedicat
a una dona il·lustre: la Frida Khalo.
Agrair a tothom la participació per
fer-ho possible, a tots els mestres de
l’escola, al jurat, a l’Ajuntament, al
Casal i a la Cooperativa. També
voldríem destacar la feina feta dels
delegats i subdelegats de cada clas-

se que han ajudat en tot el que ha
fet falta.
Finalment, des de la junta de l’AMPA volem aprofitar aquestes dates
per desitjar-vos un bon any.
ESTER LlAURADÓ,
PRESIDENTA DE L’AMPA DE
L’ESCOLA BERNARDÍ TOLRÀ

Erasmus+ “Hello Dear Cli-mates”

Logo Erasmus.

L’Escola Bernardí Tolrà participa
en el seu 3r projecte internacional.
En aquest cas comparteix el treball
amb tres escoles de tres països, Itàlia, Romania i Turquia. Cal remarcar que els companys de projecte
no són desconeguts, ja que l’escola

d’Itàlia és la mateixa
amb qui ja es va treballar en l’anterior projecte i la coordinadora
de Turquia també és
amb qui es va treballar
en el primer projecte
Comenius.
L’actual projecte gira al
voltant del canvi climàtic i les conseqüències
derivades d’aquest i es
mira d’aconseguir que
els alumnes es conscienciïn sobre aquesta
problemàtica i tinguin un esperit
crític per actuar i intentar millorar
les coses.
Aquest tipus de projectes destaquen
pel fet de poder viatjar als països
companys i conèixer les seves escoles i realitats. Enguany, amb tota la

l’escola

situació que s’està vivint s’han hagut de posar de banda aquestes trobades internacionals però s’ha continuat treballant per tal de tirar el
projecte endavant. S’han fet diverses trobades virtuals entre les mestres i també està previst fer-ne amb
alumnes. S’ha obert una página de
Facebook i un compte d’instagram
per anar informant dels progressos
i una de les primeres tasques que
s’ha realitzat ha estat un concurs
per elegir el logo que tindrà el projecte durant aquest curs i el següent.
Val a dir que algunes activitats del
projecte s’han obert, mitjançant la
plataforma eTwinning, a altres escoles europees. Doncs és un honor
per a la nostra escola, que de tots
els participants, el logo guanyador
fos el de la Naia Massó Girona de
la classe de 6èA.
13
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salut

Treballant en la construcció de les escoles.

A la història dels pobles hi trobem
persones que amb els seus actes han
col·laborat, de manera decisiva, en
la consecució de fets importants per
a la col·lectivitat i/o que han elevat
la qualitat de vida de tots. A Vilarodona, una d’aquestes persones
fou el doctor Josep Masip Freixes,
que va ser-ne el metge de capçalera (amb un breu parèntesi al Pont
d’Armentera) des de finals dels
anys 60 fins el desembre de 1994,
quan es va jubilar, sent substituït
pel dr Joaquim Pellejà, que va continuar la seva tasca d’assolir uns
Serveis de Salut d’excel·lència per
a la Vila.
Més de 25 anys d’exercici d’un
metge atípic, que se sentia vilatà
sense haver nascut a Vila-rodona,
sentiment que -segons les perso-

nes que més contacte varen tenir
amb ell- va mantenir sempre tot i
el seu trasllat a viure a Reus. Sentiment que va demostrar en moltes
ocasions, com en l’acte de la seva
proclamació de Fill predilecte de la
Vila; en el Pregó que va fer en una
Fira; en tots els Caps d’Any que
venia a celebrar al Casal; o mantenint-se informat amb la subscripció
al CALIU...
Mentre va ser el metge de la Vila
va col·laborar amb entusiasme
amb el CALIU, mitjà que va utilitzar per fer el que avui, i com una
gran novetat, en diem Educació en
prevenció i salut, i de la qual en farem un breu recordatori. Recordem
també la seva presència en les festes locals. I què dir de la seva col·
laboració activa en la construcció

Pregó de la Fira del 2015.
14

de les Escoles, de la que molta gent
recorda la frase “avui no estic de
guàrdia” quan arribava amb el cafè
per als voluntaris i, sorneguer, treia
una ampolla de Chartreuse.
El dr Masip (el senyor metge) fa
poc que va morir i el CALIU, en
agraïment a la confiança que va
posar en la nostra revista, i des de
la certesa que molts vilatans s’hi
sumaran, volem fer-li un recordatori. I hem anat a buscar a algunes
persones que el varen conèixer molt
bé, sobretot Gabriel Pascual, ja que
va treballar colze a colze com diu
ell a partir de 1984 quan va arribar
a Vila-rodona per a fer d’infermer
(Gabi, el practicant, com l’anomenàvem). El Gabi que considera que
el dr Masip el va fer millor persona i millor professional; o cercant
la memòria prodigiosa del Josep M
Robert per omplir forats d’uns fets
importants per a la Vila, o comptant
amb la matisació de fets i fixació de
dates del dr Pellejà.
Parlem de la importància cabdal
que va tenir la persona -que no el
personatge perquè mai va voler serho- per poder assolir els Serveis
de Salut que tenim actualment a
la Vila i per als quals varen competir amb d’altres poblacions. Encara avui el dr Masip ens ha fet un
nou servei: les converses per bastir
aquest escrit ens han decidit a preparar un monogràfic sobre com el
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Conferència al cine del Casal, any 1977.

treball ingent i col·laboratiu entre
diverses persones del poble varen
fer possible que tinguem l’ABS
Camp Est, amb tots els serveis que
ofereix i que, si bé ara considerem
normals, estan molt lluny de la realitat d’aquells anys de pràctica de la
Medicina amb pocs recursos.
Us proposem que tots plegats partim de l’ABS Camp Est i mirem
enrere en el temps cap als anys 60
quan Vila-rodona comptava amb el
servei de salut d’una APD (Atenció Primària i Domiciliària).
Vila-rodona tenia només servei de
metge fins que, a finals dels 70,
s’hi va incorporar el servei d’infermeria, que va passar a reforçar
aquella dedicació de 24 hores al
dia, combinant la visita al consultori amb l’atenció domiciliària i la
guàrdia la resta de les hores. Plena

dedicació que, a més, incloïen les
visites periòdiques als domicilis de
la gent gran, les revisions escolars,
els accidents... sense altre suport
professional. En aquesta vasta tasca, podríem definir el dr Masip com
a metge d’atenció integral en el que
fa als aspectes físic, psicològic, familiar i comunitari, com ressalta
Gabriel Pascual, aspectes que formen part determinant del bagatge
del pacient.
M’explico: quan una persona entrava a la consulta del metge o infermer, aquests coneixien força les
seves circumstàncies personals, familiars, econòmiques, socials que,
poc o molt, intervenen en el procés
d’emmalaltir. I, sovint, la seva tasca
implicava molt més que l’exercici
estricte de la professió.
L’APD tenia moltes mancances que

el dr Masip suplia amb més càrrega
de treball, per una banda, i càrrega
econòmica, per l’altra, havent-se de
comprar el seu propi instrumental,
fonendo, aparell pressió, material
de cures, xeringues... que compensaven, en part, amb el cobrament de
les “iguales”.
Quant a l’avui tan recomanada formació continuada, se l’havien de
fer pel seu compte. Pascual recorda
les hores i hores que el dr Masip dedicava a casa seva a estudiar els casos més complicats de la consulta,
a posar-se al dia dels avenços tecnològics de diagnòstic i tractament
per a poder tractar millor els seus
pacients. Observava proves, llegia
informes, buscava en llibres, interrelacionava... durant les hores que
convingués.
El dr Masip intuïa molt bé quan
havia d’enviar un malalt a consulta
d’algun especialista, al qual l’enviava amb un informe complet sobre
la seva sospita de diagnòstic, en uns
moments que els especialistes no
solien correspondre fent també un
informe de confirmació per al metge de poble, ni que fos per cortesia,
respecte i per ajudar a un millor maneig del malalt.
Al consultori no hi havia cap ordinador i tot l’historial del malalt
només era al cap del metge i de
l’infermer; si ells deixaven d’exercir al poble per la causa que fos, tot
l’historial i experiència acumulats

Homenatge – 21 de gener de 1995.
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L’Ajuntament de Vila-rodona
desitja a tots els vilatans
un Bon Any
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Homenatge – 21 de gener de 1995.

es perdien. El dr Masip va començar a elaborar els historials a mà, de
forma laboriosa i exhaustiva i en
llargues sessions amb els pacients.
Aquestes històries (que va continuar fent el dr Pellejà) es varen volcar
posteriorment en ordinadors al nou
CAP i són les que (actualitzades,
ara sí) el metge o infermer miren
quan anem a visitar-nos i que es poden consultar des de tota la xarxa
pública de salut, les famoses històries clíniques compartides.
I, ara, tornem a mirar endavant, al
moment que va tocar fer història:
de l’APD (Atenció Primària i Domiciliària) al CAP (Centre d’Atenció Primària).
El metge de capçalera titular de
l’APD que s’havia de proveir de
tots els estris i material per a l’exercici de la seva professió i que no
tenia al seu abast cap mitjà tècnic,
que suplia amb hores de dedicació
la manca de formació continuada,
i que feia llargues sessions d’estudi i observació de proves, va saber
veure la importància cabdal de poder aprofitar el Desplegament del
Mapa Sanitari Català (a partir del
traspàs de competències de Salut
del 1981) per convertir Vila-rodona
en el centre sanitari de referència de
les contrades.
Per sort dels vilatans, en aquells
moments transcendentals a partir
de 1979-1980 varen coincidir en

el temps i circumstàncies diverses
persones amb la mateixa visió de
futur, que iniciaren les gestions per
aconseguir el CAP (Centre Atenció
Primària) per a Vila-rodona enfront
de pobles que també figuraven al
mapa sanitari provisional per a tenir
aquest emplaçament.
Les reunions “estratègiques”, les
primeres entrevistes amb el Conseller Espasa del Govern Tarradellas i posteriorment amb els
consellers del
Govern Pujol,
varen cristal·
litzar en un
acord per a fer
el CAP a Vilarodona, que va
ser inaugurat
l’any 1995.
Un CAP habilitat en un local
dels baixos de
l’Ajuntament,
ja amb el dr Joaquim Pellejà
de titular, que
havia
agafat
amb determinació la torxa i
fent mans i mànigues per bastir unes instal·
lacions dignes
i amb una orga-

nització eficient de l’organigrama i
funcionament a partir només d’una
petita subvenció (perquè la GenCat
no tenia diners per a fer l’edifici de
nova planta que, l’any 2010, gràcies a esforços comuns coordinats
pel dr Pellejà i ja amb el dr Comino
com a titular, es va poder inaugurar a les antigues escoles l’actual
CAP, amb la plantilla de professionals especialitzats, instal·lacions
i equipaments i serveis diagnòstics
corresponents).
Aquesta fita significava que, de
cop, i als baixos de l’Ajuntament,
Vila-rodona passava a oferir el servei de 2 metges i 2 infermers, amb
el consultori obert les 24 hores del
dia, concentrant els serveis de salut
de guàrdia permanent.
Si bé quan es va inaugurar el CAP,
el dr Masip ja no exercia, segur que
sentia l’orgull del paper que havia

Homenatge – 21 de gener de 1995.

17

C A L I U

18

C A L I U
jugat en l’assoliment d’aquesta fita.
Col·laboracions CALIU. El dr
Masip va ser col·laborador del CALIU segona etapa. Josep Masip, el
metge, va fer tàndem amb Gabriel
Pascual, l’infermer, i amb Josep
M Cunillera, el farmacèutic, amb
l’objectiu d’oferir-nos, de manera
planera i amb llenguatge de divulgació el que anomenaren Educació

salut
en prevenció de la salut, que també
podríem dir-ne Educació en Salut
Comunitària, termes que estan actualment de moda i que ells tres, i
després també el dr Pellejà, ja practicaven al CALIU fa més de trenta
anys.
Des de les consignes bàsiques per
a gaudir de bona salut; sobre higiene i contaminació; cures dels peus
diabètics; el decàleg de la hipertensió... fins
a temes que varen començar
a ser considerats d’actualitat
més tard, com
la prevenció en
l’exposició al
sol, la relació
entre tabaquisme i fumadors
passius; l’autoexploració de
les mames per
a la prevenció
de càncer; la
necessitat de
les
revisions
periòdiques...;
fins a temes
més polèmics a
l’època com els
anticonceptius,
la necessitat de

revisions ginecològiques o, quan
encara no havia sorgit la moda dels
metrosexuals, els tractaments cosmètics per a homes; fins i tot sobre
un tema tan actual com les malalties víriques respiratòries.
El metge, l’infermer i el farmacèutic es varen comprometre seriosament en aquesta nova tasca ja que,
com veieu, no defugien cap tema en
nom de la prevenció i l’educació en
salut comunitària; com va escriure
el dr Masip en un article al CALIU: Recordeu: Més val prevenir
que guarir. I d’això es tracta, de fer
medicina preventiva: mai hauríem
d’arribar massa tard.
Des del CALIU, i sigui on sigui el
dr Masip, li volem agrair la confiança posada en nosaltres per fer
arribar als vilatans els seus consells
de salut, la visió de futur i, sovint,
la gosadia en tractar temes que, llavors, encara mantenien el seu estatus de tabús. Com a antics pacients,
li volem agrair l’entrega, dedicació
i professionalitat. Com a vilatans, li
volem agrair la seva estima.
EMÍLIA ALTARRIBA ALBERCH
amb la inestimable col·laboració
de Gabriel Pascual, Joaquim
Pellejà i Josep M Robert.
Fotografies de l’Arxiu
Santesmases Rabadà

Homenatge – 21 de gener de 1995.
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SERVEI DEL COTXE DE LÍNIA
A VILA-RODONA
LÍNIA REGULAR:

• De dilluns a divendres feiners:

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

• Dissabtes no festius:

Vila-rodona a Tarragona: 7,20- 10,20.
Tarragona a Vila-rodona: 9,15 - 13,15.
Línia de Tarragona: Autocars Hife, S.L. Tel. 977 55 09 49.

Línia de Valls: Autocars Plana. Tel. 977 21 44 75.
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a l’altra banda dels ulls

El torrent de Les Pinetelles
des dels orígens a cal Magí Vidal
fins passat el mas de Pedrafita, és
denominat amb aquest topònim:
torrent de Pedrafita. I d’allà en avall
fins a trobar el Gaià, adopta el nom
de torrent de les Pinetelles. Si bé
és difícil concretar l’etimologia de
«Pinetelles» si no és relacionant-la
amb el nom d’un bolet, «pinetell»
o «pinetella», és ben clar l’origen
de la denominació «Pedrafita»: tant
en referència al mas com al torrent
cal lligar-la al menhir de la «Pedra
Alta» o «Pedrafita» proper a Can
Ferrer de la Cogullada, gairebé al
Cal Pujolet a la dreta, la serra del Montmell i el torrent de Pedrafita a la dreta.
límit entre els termes del Montmell
i de Vila-rodona. El torrent de Mas Serrà un cop arriEl de les Pinetelles és el torrent més important que trabat a l’alçada de Can Ferrer adopta el nom de «torrent
vessa —en direcció nord est-sud oest— el terme de
de cal Garrigó». D’alguna manera hem d’entendre les
Vila-rodona, i és alhora l’element geogràfic que condiferents denominacions com a resultat de la situació
diciona i modela en gran mesura l’orografia tan caracgeogràfica de cada part en territoris diferenciats, de
terística de la part de llevant del terme. Però, a més a
correspondre a l’espai vital de comunitats humanes
més, és el torrent que recull les aigües de pluja de la
diferents: per una part la de Vila-rodona i les masies
cara ponentina de la serra del Montmell, de la part de
del terme que més estretament hi depenien, i per altra
llevant de Roca Ferrana i del sud de l’Albà. Per això
la ubicada en forma de poblament dispers a la falda de
hem de situar els límits de la seva conca hidrogràfica,
ponent de la serra del Montmell.
feudatària del Gaià, per la banda esquerra al coll de
A partir de l’erosió que ha modulat la profunditat dels
cal Magí Vidal (terme del Montmell), a més de 600
seus cursos, la bifurcació del torrent de les Pinetelles
metres d’altitud, i tirant cap a la dreta al mas de les
amb el de Mas Serrà determina l’existència d’unes terTorres de Selma a 600 metres, a la Plana de la Manlleres de conreu i d’uns masos situats en una mena d’esva a 700 metres, a cal Cortada a més de 500 i al Mas
quena d’ase denominada la «Serra de la Canya», on
d’en Palau a més de 400, (terme d’Aiguamúrcia). Com
acostuma a passar en torrents d’una
certa llargada i extensió, a mesura
que avancem, del curs final cap als
inicis, comprovarem com es ramifica en diverses branques, talment
un arbre frondós. En aquest cas una
mica més amunt de la cruïlla que
estableix amb el camí de les Pinetelles, el que de Vila-rodona ens porta
a Rodonyà, es bifurca en dos eixos
principals, el propi torrent de les
Pinetelles i el torrent de Mas Serrà.
A vegades una mateixa torrentera
adopta dos o més denominacions
segons a quina part del trajecte correspon. En aquest cas veurem com El torrent de Mas Serrà. Al fons la serra del Montmell.
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Pont del camí antic al torrent de Mas Serrà.

trobem masies com les de cal Garça, cal Llarg o cal
Pujolet. Aquesta darrera amb un nom ben adequat a la
seva ubicació de petit pujol. Per la banda esquerra de
la Serra de la Canya hi baixa el torrent de Pedrafita o
de les Pinatelles i per la banda dreta el de Mas Serrà. El torrent de Mas Serrà, des del mas de la Magina
fins a cal Mateu, configura una mena de petita vall, un
receptacle on, junt amb les de la Serra de la Canya,
s’assentà el gruix més important de masies del terme
de Vila-rodona, entre elles el conjunt de les Cases Noves, cal Simeón, mas d’en Roig i mas Serrà. Aquesta
darrera fa pocs anys va ser construïda de nou al mateix
emplaçament de la masia antiga, i ara es mostra amb
un desafortunat i ostentós intent de substituir el nom,
bell i antic, pel cognom dels propietaris actuals. Una
mica més amunt d’aquest mas, abans d’arribar al pont
de la carretera de Can Ferrer que travessa el torrent de
Mas Serrà, al fons del torrent, es conserva el pont de
l’antic camí, de factura romànica, d’accés molt embrossat. Segurament deu ser el monument vila-rodoní
inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic més

Llera del torrent de les Pinetelles.
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desconegut. Tot aquest entorn del
torrent de Mas Serrà en els darrers
anys ha sofert un important trasbalsament de terres, amb algunes
explanacions agressives, a les que
ens costa saber-hi veure la recuperació de les inversions fetes a partir
de la rendibilitat de la producció de
les vinyes o d’altres conreus. Una
agressivitat que ha ressentit la bellesa del seu paisatge, tot i que amb
el temps la vegetació espontània
cobrirà els talussos causants d’un
impacte realment negatiu.
A l’entorn de l’eix central de la part
de llevant del terme, el torrent de
Mas Serrà fa la funció de modelar, en una mena de cassola, un espai de comunicació entre les masies i Vilarodona, a l’entorn del qual es configuren bones terres
de correu i s’ubiquen les referides masies com a testimoni d’un antic poblament dispers. Contràriament, el
torrent de les Pinatelles en bona part del seu recorregut
més aviat separa que uneix. A la banda esquerra del
torrent els accessos són més directes des de Rodonyà
que no pas des de Vila-rodona, la propietat de les terres no recau en persones residents a Vila-rodona, ni la
conreen pagesos vila-rodonins, ni molt menys socis de
la Cooperativa Agrícola. En aquest sentit un exemple
molt clar és la magnífica plana vinyatera de Mas d’en
Bosc i de mas d’en Guerra, De Mas d’en Bosc a Vilarodona hi ha nou quilòmetres amb molts revolts i fins
a Rodonyà només la meitat. Igualment passa amb les
terres situades al sud de l’autopista. L’autopista separa,
però facilita passos per travessar-la. El pont proper a
cal Toldrà o el pas per sota del camí de Vilardida. En
canvi el torrent de les Pinetelles fa de veritable trinxera. Entre el camí de les Pinatelles i el pont del camí de

Brossa acumulada al torrent després de la torrentada del novembre de
2015.
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Vilardida no hi ha cap més pas per poder travessar el
torrent amb tractor o vehicle rodat. A peu es possible
fer-ho, malament per estar molt embrossat el camí vell,
des del pont de l’autopista de cal Toldrà fins a cal Carreter, masia situada sota l’autopista al costat del torrent.
Arribats a la masia podem continuar per bon camí cap a
la carretera de Rodonyà, per on s’hi accedeix. Les masies, ja enrunades, de cal Campets o del mas de la Perica i les vinyes que estan situades entre els límits que
estableixen l’autopista al nord, la carretera de Rodonyà
al sud, la de Can Ferrer a Rodonyà a l’est i el torrent
de les Pinatelles a l’oest, només són accessibles per la
carretera o millor dit ara, per la via de servei paral·lela
a la carretera de Valls al Vendrell.
El torrent de les Pinatelles desemboca al Gaià just abans
del pont de Vilardida de la dita carretera. Abans, ja més
domesticat, recorre un petit tram al costat del camí de
Vilardida. Des de dalt del pont del camí veiem com
pel torrent, poca o molta, sempre hi baixa aigua. Més
amunt, per exemple al gual del camí de les Pinetelles,
l’afluència o no d’aigua dependrà de l’època de l’any,
segons com hagin anat les pluges. Tanmateix, com que
el seu curs, amb totes les branques de petits torrents, és
llarg i en certa manera ample, quan plou abundosament
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la torrentada està assegurada. A la gran riuada del Gaià
del novembre de 2015 en el gual del camí de les Pinetelles va assolir una alçada de dos metres, inundant i
omplint de brossa les vinyes properes.
El torrent de les Pinatelles, amb el ramal del torrent
de Mas Serrà i tota la seva xarxa de petits torrents o
barrancs és en gran part el responsable del modelatge
d’una part important de la banda de llevant del terme
de Vila-rodona. Un gran constructor del paisatge ondulat, en bona part domesticat i amorosit per generacions de pagesos que l’han conreat, però també amb
boscos petits o grans intercalats amb més o menys
intensitat entre les vinyes, sobretot a les fondalades o
als indrets més alterosos. Terres ondulades, feudatàries
del torrent, que han obligat a un sobreesforç de treball
i d’inversions per adequar-les als correus, sobretot de
la vinya. No costa gaire afirmar que l’entorn del torrent de les Pinetelles, en tota la seva extensió, és d’una
serena bellesa, com un mosaic constituït per diferents
peces encadenades les unes a les altres. Un llarg torrent que uneix territoris tant diferents com poden ser
l’entorn del Montmell i les terres planes de Vilardida.
JOSEP SANTESMASES I OLLÉ

Vinya afectada per la torrentada del novembre de 2015.

Desembocadura del torrent de les Pinetelles al Gaià. 2015.

Aigua corrent pel torrent sota el pont del camí de Vilardida.
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breus

Fira de 2019.

Fira de 2020 en temps de “Covid 19”

3 de novembre:
* L’Ajuntament comunica que a
causa de la crisi sanitària se suspenen tots els actes de la fira que s’havia decidit mantenir.

Novembre:
* Es confinen diversos grups de
l’escola.
8 de novembre:
* Surt el número 129 de la revista

25 de novembre. Lectura del manifest contra la violència de gènere.

Caliu.
25 de novembre:
* Es llegeix davant l’Ajuntament
un manifest contra la violència
masclista.

22 de desembre. Es publica el veredicte del concurs de pessebres.

8 de desembre. Encesa de les llums nadalenques.
25
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8 de desembre:
* S’encén la il·luminació nadalenca.
19-20 de desembre:
* El Col·lectiu de Dones, en col·
laboració amb l’Ajuntament, posa
a la venda mascaretes per recollir
diners per la Marató.
22 de desembre:
* Es publica el veredicte del 2n
concurs de pessebres. 1r premi cre-

atiu: Josep Santesmases Rabadà. 2n
premi creatiu: Família Vives Palau.
1r premi tradicional: Família Castellví Alegret. 2n premi tradicional:
Família Espelt Guasch.
27 de desembre:
* Concert de “Gospel Messengers”
a l’església per recollir diners per la
Marató.
* Arriba la bústia del Patge Reial a
l’entrada de l’Ajuntament.

27 de novembre. La bústia reial a la Casa de la Vila.

Festes de Nadal:
* Exposició a la biblioteca dels dibuixos del 54è concurs de dibuix.
4 de gener:
* Eduard Sanromà troba una vintena de ceps tallats en una de les
seves finques i se’n fa ressò les xarxes socials.
5 de gener:
* Arriben Ses Majestats els Reis de
l’Orient per repartir regals.

24 de desembre. Missa del Gall.

27 de desembre. Concert de gòspel.

club futbol sala
Aquest any afrontem una temporada totalment atípica donades les circumstàncies del COVID-19. És un
any complicat ja que seguim tenint
despeses que no es poden eliminar
i s’ha tingut una baixada de jugadors al no poder garantir una lliga
sencera hi ha molts jugadors i pares que de moment han decidit no
apuntar-se.
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Tot i la incertesa d’aquest any seguim mantenint el mateix esperit de
club. Per donar un plus als nostres
patrocinadors hem decidit fer una
renovació de totes les pancartes
de publicitat i que d’aquesta forma
puguin veure com en un any sense
pràcticament partits l’ajut que ens
donen té una gran importància per
nosaltres.

Una bona part dels diners necessaris per la subsistència del club
prové de la publicitat, dels tornejos,
festa major i fira i activitats complementàries que es fan des del
club. Malauradament en la situació
actual la publicitat s’ha vist reduïda
lleugerament ja que alguns patrocinadors estan patint molt de forma
directa la inactivitat dels seus ne-
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gocis. Tampoc s’ha pogut realitzar
cap activitat durant l’estiu per tant
tampoc disposen d’aquests ingressos que sí eren una part important

club futbol sala

per la gestió del Club.
Però des d’aquí us demanem que
entengueu que les mesures que
hem pres són per cuidar al màxim

la salut dels nostres jugadors i entrenadors i que tothom senti que no
està sol, que té un club que sempre
estarà al seu costat.
Recordem que el més important en
aquests moments és la salut, l’economia i el treball són reversibles
però la salut de tots els que ens importen no té preu.
I que no oblidem la nostra frase estrella “JUGUEM EN FAMÍLIA”,
que és el que sempre s’ha intentat,
un club al costat del jugadors, famílies i amics.
Esperant que ens poguem retrobar
tots al pavelló en breu. GRÀCIES
SÍLVIA SANTÓ LLORT

el temps

Cent anys del Servei Català de Meteorologia
El proper 31 de març s’esdevindrà
el centenari de la creació del Servei Meteorològic de Catalunya,
impulsat per la Mancomunitat de
Catalunya. Dirigit inicialment pel
Dr. Eduard Fontserè, el servei es va
adscriure a l’Institut d’Estudis Catalans i va ser ben aviat reconegut
dins l’Organització Meteorològica
Internacional. A més de la predicció del temps, difosa arreu de Catalunya a través de les emissores de
Ràdio Barcelona, el Servei portà a
terme una important tasca científica
que es concretà, entre molts altres,
en la publicació de l’Atles Pluviomètric de Catalunya, l’estudi dels
vents de Catalunya o la participació
en l’Atles Internacional dels Núvols.
Des de l’any 1939, amb la instauració del règim feixista de Franco,
i fins l’any 1996, primerament, el
Servicio Meteorológico Nacional
i, després, l’Instituto Nacional de
Meteorologia van prendre les competències en meteorologia a Cata-

lunya. L’any 1996, la Generalitat
de Catalunya va tornar a crear el

Servei Meteorològic de Catalunya,
el Meteocat.
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ES PODRIEN SALVAR MÉS
ARBRES…?
Una mica repenjat a la corba
d’aquella marjada, hi vivia sol, un
ametller marcona en la plenitud de
la seva vida. Tots els anys fruitava
generós i molt més ho va ser en la
seva última collita, dic última perquè malauradament per ell, ho va
ser. Jo el tenia amb molta estima.
Tots els anys, després de la verema, com un ritual o senzillament un
hàbit, recollia bona part dels seus
fruits. L’altra part quedava per als
animals de fora. Sempre escollia
per aquesta tasca un bon dia serè
i tranquil. Sense presses, dedicava
unes hores a aquell treball senzill, entre pauses, a aplegar aquells
fruits. Tot un temps que m’omplia
de satisfacció.
Vet aquí que fa poc, en l’inici (ja
pactat amb una empresa) d’un arranjament d’aquelles terres, un bon
matí assossegat m’hi acosto, i veig
amb profunda indignació com la
gran maquinària, sense previ avís,
s’havia anticipat a la gran remoguda de terres, i penso que el primer
que va caure va ser l’ametller indefens, seduït per aquella màquina
devoradora de tot. Veig doncs, entremig d’un gegant munt de brossa, entre ceps vells, terres i demés,
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l’ametllaret marcona de cara al cel
amb les seves arrels descarnades i
un brancatge encara viu, engolit
pel munt de brossa en el seu callat
adéu.
Aquell moment estrany, unes quantes remors de pensaments varen
creuar per dintre meu. Aquí és on
acabo de veure que, en general,
s’observa una estranya persecució als arbres (aquell ametller no
era un gran destorb i potser no calia sacrificar-lo). Estem en un estrany moment, difús i tèrbol, molt
sovint,aquells arbres de sempre, ja
destorben a tot arreu. Aquests complements necessaris de la natura,
que s’havien apreciat i resguardat
tant, es treuen del pas, són apartats
a vegades injustament (no sempre
estan en llocs que necessàriament
interrompen les màquines). Ara, és
una lluita d’una gran força contra
una natura indefensa. Arbres de tota
mena, escultures de la terra, moltes
vegades són arbres vells que han
lluitat per sobreviure, amb històriques sequeres, amb grans ventades.
El llamp que crema una part i l’altra part encara vol viure, després,
molts, són massacrats sense esforç
humà, es contemplen, doncs esmicolats els perfils dels seus brancatges amb una fredor de sentiments.
Arbres d’ombres fresques a l’estiu

per al descans i acolliment, arbres
fruiters, d’altres molt gegants d’espès fullatge, potser havien salvat
alguna vida en temps de guerra, a
la primera remor de l’aviació, si
eren a prop la gent corria al seu
resguard. També recordant imatges
d’èpoques determinades, quan hi
feien acampada a sota les brancades
aquelles caravanes de gitanos per
unes hores o uns dies, quan anaven
de pas, desplegant la seva peculiar
manera de viure.
I, és clar,, l’ametller, amo i senyor
de les grans planes extenses, al
temps de la florida es mostrava com
un núvol blanc i rosat, una onada
flonja que lliscava de lluny, tot cercant repòs terra endins. Tot creava
silenci i bellesa. També aquests arbres ornamentals, esquitxaven al
temps de la flor, aquí i allà dels conreus, dels marges, al costat de les
pallisses o barraques etc... Camades
i altres retalls de terres hi eren presents, afegint un valor i també des
de sempre, ben acomodats al nostre paisatge. Després, molts d’ells
han sucumbit, els antics ametllers
de soques grans i lliures amb batec
d’anys ja no hi són. Parlem també
d’aquelles centenàries oliveres que
havien traspassat les grans gelades
del 56, després de molts anys i dedicació, els nous rebrots havien for-
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mat una nova olivera i que el pas
del temps generalment no s’hi ha
observat.
Pobres arbres, en general s’han vist
perseguits per les grans maquinàries, per una època ambiciosa de
camps grans i nets. Ja és agradable
contemplar la millora de moltes
parts per un bon accés, però volem
parlar de l’altra part, aquella que
s’han buidat turons, i s’ha masegat
part de bosc, desdibuixant, seccionant els nostres paratges, creant a la
vista en algun tros, una trista imatge
de destrossa.
I aquells altres camps tan grans,
immensos on s’ha arrasat tot, s’ha
buidat tot, on al cor de l’hivern es
mostra la nuesa freda i absoluta. A
ple estiu i a plena calor, els treballadors de peu, no tenen ni una ombra,
ni un arbre per al descans...
Trescar al cantell d’uns arbres tot
sabent-los sentenciats, esclafa la
serenor interior, tot alimentant una
pietat que camina més enllà de les
nostàlgies.
És ben cert que molts arranjaments
faciliten actualment el treball al
camp i causen una bona aparença,

Ctra. Santes Creus, km. 2,5
Tel. 977 63 91 99
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parlem, repetim, d’aquelles altres
accions usurpadores i poc respectuoses amb la natura. Molts racons
d’aquelles altres grans planúries
ara buides, quasi desolades, on hi
degoten tantes absències! On hi
corre un vent sense treva, on també
no s’hi pot observar ni el vol d’un
ocell perquè no hi troben, no tenen
acolliment al sopluig de cap brancatge. A la gorja d’aquesta terra tan
trasbalsada, hi batega encara tot un
món arrecerat.
A tots aquests canvis, quan es va
més lluny del necessari, es desfan
composicions i harmonies, s’esborren aquells cantons on s’hi apleguen centúries. S’han esborrat sense comiat, ara pertanyen desats tan
sols a la memòria d’alguns.
Potser amb el temps venidor
aquests descarnats turons i esquinçades arbredes, tornaran a conquerir els seus espais arravatats?
Potser serà com aquelles aigües envaïdes o desviades que retornen als
vells passos de sempre...
ENRIQUETA VIVES

DITES POPULARS
Darrer dia de gener una hora
més ja té, qui la vulgui comptar
hora i mitja hi trobarà.
El febrer, avergonyit, es tapa la
cara i surt de nit.
Març que massa marceja, o mata
o mal maneja.
Com més poques barbes, més
poca vergonya.
A qui no et pugui ajudar, no vulguis tons mals contar.
El vi estalvia el pa i el pa estalvia el vi.
És més fàcil receptar que curar.
La vellesa escurça el dormir i
estira el grunyir.
La mar no es queda res del que
s’emporta.
Qui sap cuinar, filar i pastar ja
pot anar pel món enllà.
Ases i mules, tan poques com
pugues.
En Ja Ho Faré, va morir amb la
boca oberta.

MARINA RAÑÉ PIÑANA

VILA-RODONA
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31 de març de 2021.
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VILA-RODONA

Naia Massó Girona - Sisè A

Pau Badia Pardos - Quart

Bet Montserrat Cerdà Tercer

Maria Klumpp Rubió - P5

Ainet Vilanova Rañé -P4

Tanit Vilanova Rañé- Segon

Jana Massó Girona -Sisè B

Samia Troukout - Cinqué

Júlia Bernaus Cardó - P1
Èlia Pié Ferrer - P3

Abril Sànchez Batalla - P2

Berta Montserrat Santesmases - Primer

CONCURS DE
DIBUIXOS

54è

