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La revista no comparteix
necessàriament les opinions
expressades als textos que són
responsabilitat exclusiva dels
seus autors.

Si es compleixen les previsions, aquest any podrem celebrar la Fira amb una
“certa” normalitat. De fet, només cal mirar el programa que ha elaborat l’Ajuntament en col·laboració amb les entitats i associacions del poble, per veure
que s’han recuperat la majoria dels actes que n’eren habituals i que, a més, se
n’han incorporat de nous, amb una bona organització dels espais per tal que
la gent que en vulgui gaudir ho faci amb les mesures sanitàries mes adients.
Obrint més l’objectiu, el tema estrella d’aquests dies -tant al Parlament de
Catalunya com al Congreso a Madrid- s’està parlant de pressupostos; per tots
és conegut que, des de fa molts anys, per als governs, poder aprovar els pressupostos els significa prou aire per a seguir governant al menys un any més
i, si convé i poden prorrogar-los, fins a dos anys; és per això que -durant el
període previ a la seva aprovació - les negociacions estan a l’ordre del dia i les
demandes d’uns i les promeses d’altres semblen el Mercat de Calaf, amb tots
els respectes per a aquest mercat.
El Partit Socialista busca el suport –com sempre que no tenen majoria absoluta- dels partits nacionalistes/independentistes igual que feia el PP i que ara
ho critiquen quan a la inversa passava el mateix, en una veritable i vergonyant
alternança d’amor i odi cap als partits que tenen la clau de volta per a decantar
la balança; cap dels dos partits majoritaris esmentats s’han estat mai de fer
promeses que saben bé que no compliran ni seran penalitzats per no fer-ho;
totes les pantomimes possibles per tal d’aconseguir el seu objectiu. I, en tota
aquesta “funció teatral”, els partits nacionalistes/independentistes, si bé sempre in extremis, els donaran el suport intentant vestir aquesta ajuda com a
grans triomfs perquè els electors no els retirin el seu suport, fent seva la dita
que qui dies passa anys empeny i, de passada, mantenim les cadires. Bé,els
bascos, sense tantes declaracions ni triomfalismes,sempre en treuen bon profit,
com a bons negociadors.

Casal de Vila-rodona

SUMARI

editorial

Aquí a Catalunya, el suport que necessita el Govern és de la CUP. Els arguments que esgrimeixen els cupaires és que els pressupostos no són prou
socials i prou d’esquerres i, potser, tenen raó i el que passa realment és que
el seu país no és prou d’esquerres per tenir uns pressupostos com els que ells
voldrien. També, segurament, al final els aprovaran i tal dia farà un any.
El català perd ús a passes de gegant i això és un greu problema, perquè segurament és el tret diferencial més important que tenim i un element que ha
cohesionat les diferents generacions dels darrers cinquanta anys a Catalunya.
Les administracions tenen molta feina per fer, que no passa només per negociar quotes de pantalla o de doblatges i que -com les inversions a Catalunya previstes en els pressupostos any rere any tampoc es compleixen mai- es
tracta de revaloritzar el seu ús, de potenciar-lo i de donar-li protagonisme i
prestigi i exigir-ne el dret d’ús segons les lleis i en tots els àmbits. La nostra
responsabilitat com a ciutadans és la d›esforçar-nos per utilitzar-lo sense vergonya ni prejudicis, i no abandonar-lo amb tanta facilitat per por que el nostre
interlocutor,que no el parla però sí que l’entén, no es pensi que li fem un
menysteniment.
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Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Premi Ventura Gassol ‘95
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bústia

Hola:
Jo em dic Tomás i soc de terres valencianes. Ja fa vint anys que estic
per la província de Tarragona. A mi
sempre m’ha agradat veure el cel i
les estrelles, i ara, fa dos mesos que
visc a Vila-rodona. Com no, aquí
també miro cap a dalt!.
La meva proposta és per a la gent
que tingui curiositat de conèixer
el cel i saber el que es pot arribar
a veure, amb el ulls nus i amb binocles. Conèixer les principals
constel·lacions i saber orientar-nos
pel cel. Saber trobar els planetes, i
els objectes que estan més enllà del

nostre sistema solar. Us imagineu
poder anar més lluny de la nostra
galàxia i veure’n d’altres? I tot això
amb els nostres ulls o binocles?
Una finestra a la immensitat de
l’univers.
Amb aquest motiu, mitjançant el
Centre d’Estudis del Gaià volem
fer una xerrada on explicar el més
important, per a tenir un petit coneixement del que podem veure i a la
nit fer una observació amb ull nu i
amb binocles.
Espero que us toqui el cuquet de la
curiositat per veure el cel i, si a la
gent li agrada, podem fer una altra
trobada d’observació, ja amb telescopis i aprofundint més en el món
de l’astronomia. Animeu-vos!!
TOMÀS MERIN

EL TEMPS VISCUT
Una vegada finida la lectura del
llibre de Josep Santesmasas i Ollé
hom desprèn una sensació
d’agraïment vers l’autor donat l’estat de complaença que et queda i el
coneixement que en reps
d’ell.
Com és habitual en Josep et sap
transmetre amb una narrativa fàcil,
planera i pausada, totes les

sensacions , vivències, fets, dades i
altres referències correctament documentades de l’època que
descriu.
Així doncs com a Vila-rodoní i amb
una sensació un xic amarga d’haver-me perdut alguna cosa de la
meva infància, ja que la vivència
a la Vila va ser curta (1954-1963)
amb el que va representar per mi el
trencament sobtat de tots els amics,
escola (Sr. Cortiella) i entorn en general car la meva família es va traslladar a Valls.
Aprofito aquestes ratlles per encoratjar al Caliu i les altres entitats del
poble a continuar amb les seves
tasques tan necessàries per fer una
Vila-rodona més Gran!
SALUT PER TOTHOM!
JOSEP CALVET RAFÍ

Totes les cartes adreçades a
“Bústia”
(encara que es publiquin amb pseudònim)

tenen els seus autors
degudament identificats.

TELÈFONS D’INTERÈS
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
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REGISTRE CIVIL
NAIXEMENTS:
21-09-2021 NIL CASES BRICOLLÉ
DEFUNCIONS:
06-08-2021 DOMINIQUE FRANÇOIS DEILLON, a Vila-rodona, a
l’edat de 63 anys
16-08-2021 ANTONIO RIOS
CARRASCO, a Reus, a l’edat de
77 anys

AJUNTAMENT
En aquests darrers mesos només
s’ha realitzat un ple municipal. A
més dels punts ordinaris que demanen l’aprovació de l’acta anterior
i es detallen els decrets d’alcaldia
aprovats als darrers mesos, també
s’ha dut a terme la modificació de
les ordenances fiscals per al proper
any 2022. Aquestes ordenances fiscals aprovades mostren un significatiu increment dels preus públics
i de les taxes, de prop del 4% de
mitjana. La raó que hi ha al darrere d’aquesta decisió és doble. En
primer lloc es volen actualitzar uns
preus i unes taxes municipals que
feia diversos anys que havien estat
congelades (en alguns casos, més de
tres anys). En principi aquest augment s’havia planificat l’any passat
però no es van veure actualitzades
per evitar agreujar l’impacte que

la COVID-19
havia suposat a
la butxaca dels
nostres veïns.
En segon lloc
es volen ajustar
més les taxes
de determinats
serveis públics
al veritable cost
que tenen, com
10 de setembre, Celebració de la Diada.
ara el cost de la
recollida d’escombraries o el servei plusvàlues decretada pel Tribunal
d’aigua.
Constitucional, que anualment suAquesta decisió de pujada dels posen un ingrés de més de 15.000€
preus i les taxes municipals també anuals.
s’ha vist precipitada per la reducció En concret, s’han actualitzat els
notable dels ingressos municipals, preus públics, les taxes per les lliarran de la fi de les concessions de cències d’obertura d’establiments
les autopistes i de la fi del pagament (s’han incorporat tres categories
de l’IBI especial que durant els dar- segons la ubicació de l’establiment,
rers anys han estat pagant aques- afavorint l’obertura dins del nucli
tes concessionàries (uns 170.000€, urbà), s’ha actualitzat la taxa de
aproximadament el 10% del pres- conservació del cementiri (entre 3€
supost de l’Ajuntament de Vila- i 5€ per la conservació de tombes
rodona). Aquesta reducció, tot i que i panteons, nínxols, i columbaris),
no suposarà un problema en la ges- s’ha apujat un 4% la taxa de recotió dels serveis municipals, sí que llida d’escombraries, s’han actuaprovocarà la necessitat de contenir litzat els preus del menjador escolar
la despesa en el programa d’inver- un 2% de mitjana i s’han actualitzat
sions previstes. És per aquest mo- els preus de l’ús del pavelló i gimtiu que la pujada dels preus i de les nàs (1€ de mitjana), a més de la pistaxes municipals, busca reduir la cina (0,50 € les entrades generals
transferència de recursos corrents i 5€ de mitjana els abonaments de
al pagament de serveis deficitaris. temporada).
A més, a aquesta reducció s’hi ha A més d’aquest punt s’ha aprod’afegir la supressió de l’impost de vat una modificació de crèdit del

26 de setembre., Inauguració de la palanca del “Turells”.
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Carrer de la Font.

pressupost per ajustar més les partides de despesa efectuades en el
que portem d’any i l’aprovació del
compte general de l’exercici 2020.
Un altre punt important en el darrer ple fou l’aprovació del conveni
de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Alt Camp i l’Ajuntament de Vila-rodona per a la gestió del servei escolar de menjador
de l’Escola Bernardí Tolrà per un
període de quatre anys. Aquest conveni permetrà la licitació del servei
del menjador escolar per un període
de quatre anys, amb les condicions
pròpies que marca l’Ajuntament
de Vila-rodona i que es troben per

damunt de les
fixades per la
contractació
que realitza el
Consell
Comarcal. Tot i
que assumim
un servei amb
un major cost,
també podem
garantir la qualitat d’un servei
que considerem
molt important.
En darrer lloc,
es va aprovar
la
modificació de l’annex
I del Conveni
amb el Casal
de Vila-rodona
d’aquest any.
En l‘àmbit urbanístic s’han
finalitzat
les
obres de construcció de col·lector
en baixa i adequació del Carrer de
la Font (subvencionats parcialment
per la Diputació de Tarragona i per
la Generalitat de Catalunya). Agraïm la paciència i la col·laboració
de totes les veïnes i veïns del carrer i altres zones afectades. També
s’han acabat les obres d’adequació
de l’entorn del Columbari (subvencions per un ajut FEDER amb
fons europeus) i s’està en la fase
final d’elaboració del projecte de
construcció de la nova EDAR (depuradora) i s’està a l’espera de que
la Generalitat de Catalunya (ACA)
impulsi la seva construcció. També

cal destacar que s’ha invertit més
de 20.000 € en l’adequació i millora
dels camins del municipi.
Durant aquests mesos podem fer un
balanç positiu de la primera temporada de la nova piscina, amb més
d’un miler d’entrades venudes i
un balanç positiu d’altres activitats
complementàries que s’hi ha realitzat (cursets de natació, aquagym
i servei de bibliopiscina). També
volem destacar que s’han posat en
marxa les diverses rutes saludables
al municipi per a realitzar a peu o
en bicicleta. En l’àmbit social i
ambiental s’han impulsat diverses
campanyes com el “Mulla’t per
l’esclerosi múltiple, la caminada
solidària contra el càncer de mama
i ens hem adherit a la Setmana Europea de la Mobilitat donant suport
a diverses activitats impulsades per
entitats del municipi.
En l’àmbit cultural, a més de donar
suport a les activitats que duen a terme les entitats del municipi, també
ens hem adherit als Clubs de Lectura Virtuals i s’han continuat realitzant activitats culturals impulsades
per la Biblioteca Municipal. També
destaquem la celebració d’un sopar
popular i concert per la Diada, en
el marc de la recuperació d’activitats lúdiques i culturals després, en
paral·lel a la millora dels indicadors
de la pandèmia.
Finalment, quan llegiu aquestes línies s’estarà celebrant (o ja s’haurà celebrat) la Fira de Vila-rodona
després de la seva suspensió el passat any. Esperem que gaudiu de les
activitats programades.

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.
8
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COLLITA 2021. Collita diferent

Després d’una collita 2020 marcada per la COVID i el míldiu, l’any
2021 ha estat totalment diferent.
Les vinyes que varen partir míldiu,
com que les plantacions estaven ben
conreades van quedar descansades i
s’ha notat en la collita de 2021.
Referent a la campanya vitícola
pròpiament, ha estat un any sec. Va
ploure molt l’any passat i la tardor
passada, però durant l’any 2021
les pluges han estat de pocs litres.
Molts dies de núvol, però poca pluja. Només hi ha hagut una pluja a
finals de juliol que ha generat aigua
d’escorrentia; la resta han plogut
pocs litres cada vegada.
Després de la gran afectació de
míldiu de la campanya passada, en
aquesta no hi ha hagut gens d’afectació. Les vinyes van treure molts
raïms i encara que el tamany del gra
no ha estat gran, la collita ha estat
molt bona.
Aquest any s’ha treballat amb dos
cellers, el celler de Vila-rodona i el
celler de Bràfim, fruit del conveni cooperatiu signat entre les dues
entitats el juliol d’aquest any 2021.
Entre els dos cellers s’han vinificat
quasi 17 milions de quilos de raïm.
S’inclouen els quilos d’Agrícola de
Barberà que des de 2019 disposa
d’un conveni amb el Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-ro-

dona, SCCL, i també els quilos dels
altres convenis intercooperatius amb
Societat Agrícola
i Secció de Crèdit
de Valls, SCCL i
Agropecuaria COPERAL, SCCL.
Per comparar amb
anys anteriors cal
no tenir en compte
els dos darrers convenis amb Bràfim i Barberà. Així, considerant les
entrades dels socis de Vila-rodona,
COPERAL, Valls i La Secuita, la
collita 2021 ha estat en quilos un 41
% superior a la collita 2020 i un 10
% superior a la collita 2019.
En canvi la graduació ha estat molt
baixa. S’ha autoritzat l’augment artificial del grau amb most concentrat rectificat en les varietats Parellada i Trepat..
Per varietats, el Macabeu, el Moscatell i la Garnatxa Negra són les
varietats que més han incrementat
de quilos. El Macabeu ha tingut la
millor collita dels darrers deu anys.
Ara també ha tingut el grau més
baix des de la campanya 2010/11.
Per zones, els increments més grans
de producció han estat dels socis
de la zona de La Secuita, ja que en
aquella zona va ploure més durant
la primavera i l’estiu.
També ha tingut un gran increment
la verema ecològica, que ha arribat
al 3,9 milions de quilos.
La collita provinent dels socis de
Vila-rodona ha estat de 7,75 milions de quilos, és a dir un 46 % del
total entrat al celler de Vila-rodona.
Els socis de Barberà han representat el 12 %, els socis de Valls el 8 %,
els socis de COPERAL el 7 %, els
socis de Bràfim el 15 % i els socis

de la Secuita que també són Vilarodona el 7 %. És a dir, que els socis pròpiament de Vila-rodona seria
el 53 % i la resta és collita provinent de convenis intercooperatives.
Cal destacar la importància
d’aquests convenis que permeten
augmentar l’elaboració de most i vi
al celler i així ajustar els costos de
producció.

FESTA DEL VI JOVE
EL 21 DE NOVEMBRE
El proper 21 de novembre es celebrarà la vint-i-cinquena edició de la
festa de presentació del “Vi Jove”
de la collita 2021.
Després que l’any passat no es pogués realitzar, i donat els aixecaments de restriccions de la pandèmia COVID-19, el Consell Rector
creu convenient poder recuperar la
Festa. Al coincidir l’aixecament de
les restriccions i el 25è aniversari,
s’està preparant una Festa del Vi
Jove 2021 amb diverses novetats.
S’està treballant en posar una carpa a la part superior del celler, a la
zona de la descàrrega de remolcs.
L’esmorzar es podrà fer dins la carpa i la degustació de vins es podrà
fer a les tines exteriors del celler.
D’aquesta manera hi haurà més
ventilació i la separació entre persones assistents podrà ser major.
També, al ser el 25è aniversari, hi
haurà altres millores respecte anys
anteriors, com degustació amb copa
de vi, visites guiades al celler, animació o visita mirador del celler.
L’esmorzar es servirà com cada
any entre nou i les dotze del matí.
A més a més, també tindrà lloc la
13ª trobada de “col•leccionistes de
plaques de cava”.
Us hi esperem.
EL CONSELL RECTOR
9
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Durant la Festa
Major es varen
celebrar a les
nostres instal·
lacions els actes que són costum, com la final del memorial de petanca
“Toni Egea”,
que aquest any
5 d’agost. Finals del campionat de petanca “Toni Egea”.
arribava a la
Com en cada edició de la revista seva XXV edició i que per primera
“CALIU”, farem un repàs a les acti- vegada es va disputar a l’ espai rehavitats que es desenvolupen al Casal bilitat que ocupava la piscina, sent
entre número i número. En aquest el primer acte que s’hi feia. El disnormalment parlem de les activitats sabte 7 d’agost, el concert del grup
dutes a terme entre la Festa Major “Hotel Cochambre”, el diumenge 8
d’estiu i la Fira. Si l’any passat per d’agost hi va haver una nit d’humor
aquestes dates dèiem que poques amb “Impro Show” i el dia de Sant
activitats havíem pogut desenvo- Llorenç es varen poder escoltar dos
lupar al Casal, aquest any ha estat concerts, un a la tarda i l’altre al
diferent. Excepte el sopar de la Fes- vespre,interpretats per l’orquestra
ta Major i el ball dels diumenges a “Venus”. Degut a la normativa per
la tarda, la resta d’activitats es van prevenir la Covid-19, tots els assisanar podent desenvolupar, parlem tents a aquests actes havien d’estar
de les projeccions de cinema que asseguts. El dissabte 16 d’octubre
vàrem començar el setembre, les a Vila-rodona i el dissabte 23 d’ocquals hem anat intercalant amb arts tubre a la Bisbal del Penedès i a
escèniques, ja que el diumenge 26 Llorenç del Penedès va tenir lloc
de setembre ens vàrem delectar l’activitat “Camins d’Ateneus, un
amb l’espectacle protagonitzat per recorregut històric per l’ateneisme
en Joan Pera “Una tarda amb Joan de l’Alt Camp i del Baix PenePera”i el dilluns 1 de novembre và- dès. També s’han fet activitats del
rem poder gaudir de l’espectacle Centre d’Estudis del Gaià, com la
poètic musical de la Silvia Bel & presentació del número XXV de
Trio “A partir del silenci”.
“La Resclosa”, el cicle de cinema

26 de setembre .“Una tarda amb Joan Pera”.
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etnogràfic dedicat a les dones o una
xerrada sobre el canvi climàtic. En
quant a la presència de la nostra Entitat en diferents reunions i jornades, el dia 2 d’octubre vàrem ser a
Vilafranca del Penedès per participar en el XIII Consell de la XTAC i
el dilluns 18 d’octubre a Sant Cugat
del Vallès, a la III trobada de sales
del cicle de cinema Gaudí.
En quant a properes activitats, si la
Covid-19 està sota control, tornarem amb els campionats de “contru” i parxís, la celebració del “Dia
del soci/a” amb la representació a la
tarda, com ja és costum, d’una obra
de teatre i que aquest any serà “Cinc
noies i un sí” interpretada pel Casal
Corpus Grup de Teatre, en la qual el
nostre soci i convilatà Òscar Badia
hi té un paper. També procurarem
tornar a celebrar la revetlla de cap
d’any i a partir del gener, reprendre
els balls de diumenge a la tarda.
Continuarem amb el cinema i les
activitats d’arts escèniques, de les
quals us avancem les que ja tenim
programades i que són:13 de febrer,
DONESSTRING, grup musical que
fa poc ha intervingut a “Got Talent”
de T5; 13 de març, conferència sobre la son i xerrada sobre el Grup
de Folk a càrrec del Dr. EDUARD
ESTIVILL; 10 d’abril, KUMULUNINBUS, espectacle de titelles per
als petits; 24 d’abril, l’espectacle
humorístic ”QUASI ÒPERA”; 8
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16 d’octubre. Visitant “El Molí” dins l’activitat “Camins d’Ateneus”.

de maig,concert de ”BEAT BOYS”
grup que interpreta cançons de
“Beatles” i el 8 de desembre 2022,
l’obra de teatre ”ELLES”.
I per estar al dia de les activitats i
de les notícies que generem, des
de l’entitat disposem de diferents

canals: la pàgina web www.casaldelavila.cat, a les xarxes socials d’Instagram i Facebook, i a la
plataforma de eBando, que podeu
descarregar-vos l’aplicació i seguir
el canal del Casal de Vila-rodona o
bé llegir-nos des de qualsevol dis-

26 de setembre. Alguns membres de la Junta del Casal amb Joan Pera.

positiu seguint l’enllaç: https://app.
ebando.es/channel/casaldevilarodona.
JUNTA DIRECTIVA DEL CASAL

La pista preparada per acollir els actes de la Festa Major d’Estiu tal com
ordenava el Procicat.

anc
Us informem que:
El dia 19 de novembre a les 19
hores al local de Fires, farem un
acte de suport i comptarem amb
Joel Muñoz Domínguez, ENCAUSAT de l’1O, també hi participaran
membres de l’Alt Camp no té por i
del Grup de suport Joel.
Us voldríem informar de la situació que està visquent aquest jove
vila-rodoní, explicat per ell mateix,
que a rel de veure les imatges de l’1

d’Octubre de 2017, que tots recordem, va decidir actuar fent alguna
cosa que estigués al seu abast.
Però a finals de febrer del 2018 va
ser retingut al voltant d’unes 50 hores i després de l’escorcoll al seu
domicili, se l’acusa de danys informàtics. La Fiscalia demanava 18
anys de presó i 11.000 € de multa.
Com tots hem pogut anar veient
durant aquests últims anys, la REPRESSIÓ NO S’ATURA.
Des de la seva defensa estan ges-

tionant, fent peritatges i altres actuacions que comporten un cost
econòmic elevat. Per aquest motiu
i amb el consentiment del Joel, us
demanen la vostra col·laboració
en forma de donatiu, ES04 2100
0152580200580825. GRÀCIES
DEMÀ PODRÍEM SER QUALSEVOL DE NOSALTRES. US ESPEREM
ANC VALLS
ALT CAMP-VILA-RODONA
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centre d’estudis del gaià

21 d’agost. Visita a “La Farga”.

El retorn a la normalitat ha coincidit
amb la represa de les nostres activitats, una circumstància que agraïm
especialment, atesa la commemoració enguany del 25è aniversari del
Centre, una fita que hem pogut celebrar preparant molts actes, i que
més endavant esperem poder compartir amb tota la gent que ens dona
suport i està al nostre costat.
Centrant-nos ja en la nostra feina,
entre la Festa Major i la Fira és el
període en que es concentren una
bona part dels actes i esdeveniments que organitzem al llarg de
l’any, i que tot seguit passem a repassar-los.
Comencem pel centenari de l’aiguat de Sant Cinto, la riuada que
es va endur el pont vell de Vilarodona. Per commemorar aquest
fet, el dimarts 17 d’agost i el dissabte 21 d’agost vam fer un recorregut per alguns espais afectats per
l’aiguat, des de la Farga i fins a les
Fonts Fresques. I per complementar

aquesta efemèride, el dia 29 d’octubre hi va haver una interessant
conferència a càrrec del Dr. Josep
Enric Llebot, catedràtic de física
de la matèria condensada i expert
en el canvi climàtic, en el que es va
començar parlant de l’aiguat de fa
cent anys i es va acabar parlant del
canvi climàtic.
Durant el mes de setembre vam fer
la Mostra de Cinema Etnogràfic,
que abans fèiem al juliol. Enguany
es van poder veure 3 pel·lícules relacionades amb la mirada de gènere
sobre diversos temes.
El 10 d’octubre es va celebrar arreu d’Europa una nova edició de les
Jornades Europees del Patrimoni.
Nosaltres hi vam tornar a participar
per novena vegada i vam fer una visita a l’església parroquial de Santa
Maria de l’Albà. Entre caminants
vinguts de Vila-rodona i visitants,
ens vam aplegar més de 50 persones en aquest bonic indret del municipi d’Aiguamúrcia.
Una altra activitat en la que
hem col·laborat
va ser la visita
cultural als espais sociorecreatius històrics
de Vila-rodona:
La “Societat”,
el “Molí” i el
Casal. Aquest
3 de setembre. Primera projecció de la mostra de cinema etnogràfic.
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acte va tenir lloc el dissabte 16
d’octubre, i estava organitzat per la
Federació d’Ateneus de Catalunya i
el Casal de Vila-rodona.
El dissabte 30 d’octubre vam presentar el 25è número de la Resclosa, la revista que venim publicant
ininterrompudament, any rere any,
des de 1997. La presentació va anar
a càrrec d’Antoni Virgili, professor
d’Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Finalment, i en el marc de la Fira de
Vila-rodona, el divendres 5 de novembre vam inaugurar l’exposició
“Darrere el taulell. 50 anys de botigues a Vila-rodona (1970-2020)”
una mostra de les botigues i tendes
que hi ha hagut a Vila-rodona en els
darrers 50 anys, i que, un dia o altre, pel motiu que sigui, van abaixar
la persiana de manera definitiva. Es
tracta d’una exposició totalment diferent a les que havíem fet fins ara,
i que esperem que tingui una gran
acollida, ja que creiem que portarà records a moltíssima gent de
Vila-rodona. Per la seva grandària,
l’hem instal·lat a la Sala de Ball del
Casal de Vila-rodona, i esperem poder fer alguna activitat complementària (visita comentada a la mostra
o recorregut per les botigues) en les
properes setmanes. En tot cas, ja ho
anunciaríem.
Volem recalcar que amb aquests
dos darrers actes hem fet la celebra-
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centre d’estudis del gaià

7 d’octubre. Visita a l’Albà.

ció institucional del 25è aniversari
del Centre d’Estudis del Gaià. La
situació pandèmica és la que és, i
tot i que sembla que es va arreglant,
hem preferit ajornar la commemoració amb tots els socis, sòcies i
amistats per a més endavant, de
cara al bon temps.
De cara als propers mesos, estem
mirant de fer una Taula rodona per
parlar de la implementació de les
energies renovables al territori. Estem buscant persones expertes per
poder tractar el tema des de pers-

pectives diverses. També ens hem
plantejat tornar a fer alguna caminada de diumenge al matí, aprofitant el tríptic que ha editat l’Ajuntament de Vila-rodona. I també hi
ha la possibilitat de fer un parell de
xerrades sobre temes històrics. En
tot cas, ja ho aniríem anunciant.
I de cara a l’any que ve, el Centre
d’Estudis del Gaià serà present a
les primeres jornades d’homenatge
a Joan Cunillera i Artigal, que tindran lloc a Santes Creus el dissabte
22 de gener de 2022 amb la pre-

sentació del llibre «Mes enllà de la
teva mort. Diàleg (im)possible amb
Joan Cunillera i Artigal» de Josep
Santesmases i Ollé. Aquest llibre
també es presentarà el dissabte 19
de febrer de 2022, a la Biblioteca
Municipal de Vila-rodona.
Ja per acabar, des del Centre d’Estudis del Gaià desitgem a tothom
una molt bona Fira de Vila-rodona,
tot esperant que les nostres activitats tinguin una mateixa acollida
igual a la il·lusió que nosaltres posem en tot el que fem.

societat de caçadors
Per la Fira, estarem en plena temporada. La caça major va començar a
principis de setembre. Sembla que
hi ha més cabirols que l´any anterior. El que hem constatat de moment, és la disminució de la població de senglars. Referent a la caça
menor, es va donar el tret de sortida
el dia 10 d´octubre i els comentaris
referent al conill són bastant positius, malgrat se´n troben alguns
d’infectats amb diverses malalties
(vírica i mixomatosi). Amb la perdiu continuem amb la mateixa
política que les últimes temporades
alliberant-ne a la zona de les planes.
De tords encara és aviat per fer-ne
cap valoració.
El que volem destacar és la norma-

litat en que s´ha començat la temporada, ja que la passada va estar
marcada per les restriccions degut
al covid. Els de la major, ens podem reunir al local respectant la
normativa i els de la menor, forans,
es poden desplaçar amb tota
tranquil·litat
fins al nostre
vedat.
Així
doncs, esperem
que aquesta situació es perllongui tota la
temporada, la
qual finalitzarà
el mes de març
per a la caça

major i el mes de febrer per a la
caça menor.
Des de la Societat de Caçadors us
desitgem una bona fira a tots.

Tel. 662 551 251
43814 VILA-RODONA
(TARRAGONA)
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col·lectiu de dones
Estimats lectors de la Revista “Caliu”, en primer lloc, esperem que
estigueu tots bé. Com ja veieu, els
dies van passant, i ja tornem a tenir
la Fira Agropecuària aquí.
Sembla que la pandèmia evoluciona favorablement i ja han anat desapareixent les famoses restriccions
que tant ens molestaven i ens han
fet ballar el cap els darrers temps.
La nova normalitat, doncs, amb o
sense restriccions res no és com era
abans del Covid-19, s’ha instaurat i
sembla que per força temps.
El passat 10 de setembre com és
habitual coincidint amb l’inici del
curs escolar, varen començar les
classes de Patchwork.
El 9 d’octubre vàrem poder gaudir
d’una sortida al Teatre Tívoli de
Barcelona. L’obra “Cantando bajo
la lluvia” dirigida pels catalans Àngel Llacer i Manu Guix, va ser tot
un èxit i va agradar molt a les persones assistents.
Recentment, s’han posat a la venda les butlletes de participació a la
Grossa de Cap d’any. Amb un preu

de participació de 5€ per butlleta,
on es juga amb 1€ a cadascun dels
següents números: 03634, 05077,
44803, 75099. Tant de bo puguem
repartir molta sort i alegria per la
vila.
Per als propers dies, concretament
per al 20 de novembre, tenim organitzada una sortida a Mollerussa,
amb un preu de 59€.
L ’hora de sortida s’acabarà de concretar. En pujar a l’autobús, s’agafarà direcció a Anglesola, on s’esmorzarà a base de pa amb tomàquet
i embotits, vi, aigua i cafès. Amb
les forces carregades, s’anirà cap a
Mollerussa al Museu de Vestits de
Paper. Ens projectaran un audiovisual on es podrà veure un resum de
la història, la feina i els vestits de
paper. Seguidament, es podran visitar de manera guiada, les tres plantes que tenen amb vestits des de fa
50 anys, i l’Espai Cultural dels Canals de l’Urgell.
A l’hora de dinar, retornarem a Anglesola on degustarem un menú
molt complert a base d’ amanida ca-

l’escola
L’Escola Bernardí Tolrà va iniciar
el curs el passat 13 de setembre amb
114 alumnes, tot i que en aquests
moments, ja en són 115. Ha estat
un inici de curs on s’han mantingut
algunes de les mesures preventives del coronavirus però on també
s’han vist indicis de recuperació
de la normalitat. Es continua amb
l’obligatorietat de la mascareta i del
rentat de mans però per altra banda
ja s’han començat a programar sortides i colònies per aquest curs.
A mitjans de setembre es va participar en la setmana de la mobilitat
sostenible realitzant sortides per
l’entorn i a finals d’octubre es va
poder celebrar la castanyada.
14

A més a més,
les famílies han
pogut tornar a
entrar a l’escola
per tal d’ajudar en diverses activitats.
Per exemple, a
mitjans d’octubre la família
Arboles Estela
va venir amb
una premsa i
raïm i tots els
alumnes
van
poder elaborar
most i tastar-lo.
A més a més,

talana, escudella de l’àvia, cassola
de Pagès (cargols, conill, botifarra,
costella de porc i pollastre), postres
de la casa, pa vi, aigua, copa de
cava, cafè i gotes.
El final d’any se’ns presenta amb
l’agenda força plena, ja que estem
preparant una xerrada per al dia 15
de desembre a les 19h sobre les
malalties mentals a càrrec del Dr.
Pellejà.
El 18 de desembre es durà a terme
l’espectacle per a la Marató i el 22
de desembre hi haurà una demostració floral.
De cara al gener, tindrà inici el
campionat de Parxís.
D’aquestes activitats, modificacions o les que vagin sorgint, anirem
informant com habitualment.
Des de la Junta, us desitgem a tots
els lectors que passeu una molt
bona Fira i unes Bones Festes de
Nadal.
JUNTA COL·LECTIU DE
DONES DE VILA-RODONA
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l’escola
amb aquest most
s’ha iniciat un
projecte per conèixer el procés
de fermentació i
elaboració de vi,
com també ens
va visitar l’Adrià
Rabadà i va ensenyar la màquina
de vermar als més
petits de l’escola.
D’altra
banda,
a finals d’octubre s’han pogut
realitzar els tradicionals panellets, castanyada

i diverses activitats de Halloween
com el taller de carbasses on va
col·laborar la Claudina Escoda. Volem donar les gràcies tant al Forn de
pa Salvadó per coure, un any més,
els panellets de l’escola i també a
l’ampa per tota la col·laboració en
l’organització de la castanyada.
Així que, de mica en mica, esperem
anar retrobant-nos tots plegats i poder anar fent tot el reguitzell d’activitats al qual estem acostumats.

ampa
El temps passa volant i com qui
no vol la cosa ens trobem a la tardor, encetant un nou curs escolar,
el 2021-2022. Esperant que aquest
pugui ser el més “normal” possible. Tenim moltes ganes de dur a
terme les activitats que veníem fent
aquests últims anys i esperem que
les restriccions no ens ho impedeixin.
La junta és la mateixa que el curs
passat:
Vocals: Sara Pardos i Judit Domingo
Tresorera: Anna Carrasco
Secretari: Eduard Ferrer
Vicepresident: Arnau Vilanova
Presidenta: Ester Llauradó
A continuació, m’agradaria fer cinc
cèntims del que serà aquest trimestre.
Una de les primeres festes que hem
organitzat per a aquest curs ha estat
la castanyada. Com anys anteriors,
des de l’AMPA, hem subministrat
tots els ingredients necessaris per a

que els nens poguessin fer els panellets per menjar-los, tot celebrant
la festa de la castanyada, el divendres a la tarda. Els panellets els hem
acompanyat de castanyes torrades,
que han cuit uns quants pares.
Tot seguit, arribarà la desitjada Fira
del nostre poble (que llarga se’ns ha
fet l’espera). Des de l’AMPA esperem que la gaudiu al màxim al costat dels vostres fills i filles.
Tancarem el trimestre amb el ja
tradicional concurs de dibuix, que
porta més de
50 anys fent-se.
Volem agrair a
tothom la participació
que
ho farà possible; al jurat, a
l’Ajuntament,
al Casal, a la
Cooperativa i a
l’equip docent
de l’escola.
Tanmateix, volem remarcar

l’entusiasme que els delegats i
subdelegats de les diferents classes
mostren a l’hora de col·laborar i fer
de nexe entre l’escola i la junta. Dit
això, recordar que l’AMPA és un
grup de pares i mares que treballem
per al bé de tots els nens i nenes de
l’escola i que estem a la vostra disposició pels suggeriments i propostes que ens vulgueu fer arribar.
ESTER LLAURADÓ
PRESIDENTA DE L’AMPA
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C. Dr. Ferrer, 2
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TORNA LA
“NOCTURNA D’ORIENTACIÓ”
Desprès de la Ruta del Cister, la segona activitat postpandèmica del Club BTT Vila-rodona, ha estat la Nocturna d’orientació.
Amb una participació de 13 equips i 30 ciclistes ho
podem considerar un èxit, donada la pressa amb que
s’havia organitzat, donada la situació d’incertesa motivada pel Covid-19, amb un gran esforç, l’organització
ho havia preparat amb menys d’un mes, per tenir-ho
tot a punt pel 9 d’octubre, dia de la cursa.
A partir de les 6 de la tarda, els equips van anar arribant a la pista del Casal, com sempre els somriures
dominaven l’ambient. Hi havia molta expectació. On
estaria amagat aquest any el pernil?. Al migdia havia
plogut, hi haurà molt de fang?. Eren les preguntes que
tots es feien.
A dos quarts de vuit, sortia el primer equip, per endavant dues hores i mitja per identificar en el plànol la
ubicació de les fites, orientar-se i anar-les a buscar, i
grapar en el dorsal la marca identificativa de cada una.
Ben aviat l’Equip dels “Palandengos” format per l’Antón Hornos, David Gómez i Xavier Domingo, pujaven
la foto del pernil al grup de WhatsApp, ells l’havien
trobat, enhorabona i a disfrutar-lo.
Poc a poc ens acostàvem a les 10 de la nit, hora d’arribada dels equips per presentar les fites assolides i fer
les classificacions.
Mentrestant, l’organització preparava les brases per fer
el pa torrat, la llonganissa i la cansalada i tot l’enrenou
de taules, cadires plats i gots, perquè el ciclistes ho trobessin a punt per sopar.
Durant el sopar, es procedí al sorteig dels obsequis de
les entitats i comerços col·laboradors de la cursa, i un
cop finalitzat aquest, l’entrega dels premis als guanyadors, posant punt i final a una tarda-nit de bicicletes
de muntanya amb la dificultat afegida de la foscor de
la nit.
Enhorabona als equips guanyadors i a tots, ciclistes,
organització, entitats i comerços col·laboradors, a tots
moltes gràcies per fer-ho possible.
Res més, com sempre, Salut i Muntanyes que no faltin.

club btt
“Els Palandengos”, que van trobar el pernil, L’Anton
Hornos, el David Gomes i el Xavi Domingo

El Podi:
Primer classificat : “Els lluços”, El Josep Mª Padró,
l’Oscar Gómez
Segon classificat : “Els dominguerus” El Guillem Gasol, l’Eduard Roger i Jordi Romanillos
Tercer classificat : “Els globerus”, el Pol de Guia i el
Pau Cabanes

Equip mixte :
“ Els pololos” l’Àngels i el Rubèn

DANIEL RAÑÉ GAVALDA
SOCI DEL CLUB BTT VILA-RODONA.
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a l’altra banda dels ulls

De Vila «Rodona» a Vila «Allargassada»

El castell de Vila-rodona assentat damunt d’un petit tossal

El portal del Perera

És molt probable que pobles com ara Vila-rodona, en
constituir-se en temps molt antics, a partir de la repoblació cristiana, aprofitessin determinades característiques orogràfiques del territori per concretar la
seva ubicació. Tanmateix a ulls d’ara l’emplaçament
de Vila-rodona -com el de tants altres pobles- si haguéssim de començar de nou segurament no seria el
millor, mirat des d’una perspectiva racional. El més
lògic seria buscar un indret pla i extens on en el pas
del temps es pogués desenvolupar sense cap entrebanc
l’entramat de carrers i cases, sense pendents costerudes com les que tenim, ni estar constrets per elements
físics que, com ens passa, condicionen notablement el
creixement.
Sens dubte però, el que ara crea dificultats, aleshores
era un do, una sort que el terreny oferia: una estreta
plana fluvial, el riu amb aigua tot l’any i un petit tossal
on construir un petit castell que donés seguretat en determinades èpoques i davant de perills externs, tot controlant la vall del Gaià. L’aigua, un element importantíssim que només els pobles de riu com el nostre podien tenir amb abundor. El tossal del castell, ben mirat no
és res de l’altre món, però suficient per a propiciar,des
de la petita elevació, una bona i estratègica visió als
quatre vents.
Si mirem com podia estar configurat el poble abans
de créixer fora de les muralles medievals, veurem que
l’eix principal transcorria des de l’inici del carrer major fins al portal del Perera -en altre temps portal de
Sant Llorenç-. Des d’aquest eix anaren ascendint els
carrers de la Costa de Buc, sant Antoni, Mare de Déu
i de la Bassa, i davallant el del Pou i el de l’Hospital.

Mirant-ho bé la rodonesa de l’estructura urbana devia
ser notòria. Amb això, no vull pas afirmar que l’etimologia del topònim Vila-rodona provingués d’aquesta
percepció -hi ha altres teories- però almenys sí que
podem pensar que el nom li devia escaure.
El que és evident és que el creixement fora muralles
progressivament va anar trencant la rodonesa tot estirant la trama urbana cap al sud i cap el nord, allargant

El carrer de les Hortes
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L’antic convent de les monges, al carrer Jacint Verdaguer.

El pont nou inaugurat l’any 1925.

la configuració del nucli urbà. El gran creixement demogràfic de la segona meitat del segle xviii va propiciar l’expansió cap al carrer -aleshores camí- de les
Hortes, cap el que més endavant seria la plaça dels Arbres -els horts de Santa Càndia-, i a cavall dels segles
xviii i xix cap al carrer de la Font -aleshores camí de la
Font o de Valls- i cap als farraginals de Sant Llorenç- el
raval de Sant Llorenç. Sud i nord. També s’havia remuntat direcció el castell allargant els carrers costeruts,
construint cases adossades a les parets de la muralla
o vorejant-les pel nord i pel sud, pels actuals carrers
Pau Casals i Quintana de l’Església. El símbol més significatiu del primer creixement seria la construcció de
la nova església parroquial a la segona meitat del segle
xviii i la urbanització de la plaça dels arbres al cap d’un
segle, després de traslladar el fossar cap al cementiri
actual i haver-se menjat l’hort del rector. Fossar i hort
s’arreceraven a les parets de l’església.
L’expansió cap a les hortes del sud del poble, més avall
de la nova muralla (carrer de la Muralla Nova) tenia
com a eix de comunicació principal, o millor dit únic,
el carrer de les Hortes i la derivació cap al carrer Jacint
Verdaguer, obert l’any 1861. Aquest carrer fou denominat carrer del Carme, perquè les monges carmelites
l’any 1885 hi van construir el convent - col·legi. I a
partir de l’alineació lateral del convent es van anar edificant les petites indústries de destil·lació de vi o brisa
com les de Nicolàs Muñoz Martin -edifici actual del local de fires-, personatge originari de Madrid que l’any
1884 ja residia a Vila-rodona, o les de cal Rata i cal Genilles. D’alguna manera s’anava configurant com una
mena de petit raval industrial similar a d’altres poblacions. Però, recordem-ho, l’accés únicament era possible
pel carrer de les Hortes. La Plaça quedava tancada pel

sud per la muralla nova i posteriorment per l’edifici
del col·legi de Sant Miquel construït probablement als
inicis de la segona dècada del segle xx.
Tot havia de canviar a partir de l’aiguat de sant Cinto
del 17 d’agost de 1921. El pont de tres ulls es va esfondrar per la força de l’aigua i es va haver de repensar
com i per on es construiria el pont actual. Era evident
que el vell era un pont pensat com a màxim per als
carros i que l’aparició ja en aquell temps d’alguns vehicles amb motor, com el cotxe de línia que podem ob-
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El carrer Major, l’eix del nucli antic.
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servar en alguna postal antiga, devia començar a plantejar limitacions d’accés que de no haver-se ensorrat
s’haurien agreujat considerablement. Nou pont doncs i
un nou accés, una nova entrada del poble que arribaria,
ara sí, fins a la plaça dels Arbres, havent-se derruït el
col·legi de Sant Miquel. Ben mirat, de la desgràcia en
va sortir l’oportunitat.
Comptat i debatut, si ho pensem bé, la modernitat a
Vila-rodona comença aquí. En part som hereus del
gran aiguat de 1921. O millor dit de les resolucions
que s’adoptaren per trobar uns accessos adients als
nous temps que trucaven a la porta. Amb el nou accés
s’obria l’oportunitat d’una expansió urbana cap al sud,
la que s’ha anat configurant des d’aleshores, molt lentament però fins als anys seixanta del segle xx. M’havien explicat que quan el padrí Pau, als anys trenta,
va construir la casa on la nostra família ha habitat des
d’aleshores, algú havia dit: «El Pau s’ha tornat boig,
mira on es fa la casa». I és que fins a la plaça, llevat de
les monges, no hi vivia ningú. Tanmateix amb la nova
entrada del poble, que conduïa la circulació fins a la
plaça dels Arbres, no es canviava pas l’antiga estructura urbana de Vila-rodona. El carrer Major continuava
sent l’únic eix viari que travessava el nucli antic fins a
l’eixample nord, fins als carrers de l’antic raval de Sant
Llorenç. La substitució dels carros pels tractors a partir
dels anys seixanta i el progressiu increment dels cotxes
va anar dotant el carrer Major d’un trànsit dificultós
propiciat per l’estretor del carrer i pel doble sentit de
circulació, accentuat a més pels camions i les furgonetes que repartien a les nombroses botigues que hi eren
obertes. Això no obstant, era l’única alternativa. Amb
els anys es van implementar algunes solucions que milloraven l’accés a la Quintana del Castell, obrint una

entrada per sota del tossal del dipòsit de l’aigua, o cap
als carrers de fora el portal del Parera fent accessible
el trànsit rodat pel costat del castell, baixant pel carrer Pau Casals. Cal recordar les dificultats que tenien
els camions que anaven a la granja del Ramon Arias. I
finalment amb les reformes fetes al carrer Marià Fortuny, la dita Muralla, es va crear un altre accés cap al
nord que esquivava el carrer Major.
Quan es va construir la carretera de Tarragona al Pont
d’Armentera des de Vila-rodona s’havia demanat que
passés pel mig del poble. Imaginin! Els més grans recordaran quan la carretera passava per dins de Bràfim
abans no es fes el desviament. Les carreteres, quan es
van articular per dins o pel costat mateix dels pobles
van ser un factor que va propiciar un creixement sovint
poc racional que amb l’increment del trànsit van crear
dificultats i malestar. Pobles que es van anar allargant
al costat de la carretera, pobles de carretera com sovint
s’han anomenat. Un exemple proper era el d’Alió. La
carretera al costat del nucli antic va anar assumint el
creixement urbà a una banda i a l’altra. M’explicaven
a Corbera d’Ebre que passada la guerra, a causa de la
destrucció del poble vell pels bombardeigs, el poble
nou va anar creixent al costat de la carretera com un
budell llargarut, i com actualment el resultat d’aquell
creixement afecta negativament la sociabilitat entre els
veïns, perquè al poble, amb unes extremitats molt llargues li falta cos que bategui i cohesioni.
La bellesa implícita que l’estructura urbana de Vilarodona ens ofereix, sobretot baixant de la carretera del
Pla, presidit per l’alterós campanar i el castell, amb
el taló de fons de la serra del Montmell no desfà ni
dilueix les dificultats del trànsit implícites a la trama
urbana condicionada per l’estretor del territori, entre

El carrer Pau Casals, accés d’entrada per la part nord.

Tram de la carretera de Can Ferrer que passa per dins del poble.
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Aparcament i cases del carrer Marià Fortuny, la «Muralla».

el castell i el riu. Ho hem vist en els darrers anys: l’ordenament racional del trànsit -que havia esdevingut
caòtic- pel carrer Enric Benet ha perjudicat els veïns
dels carrers de les Hortes i de la Font. El projectat canvi de la travessia de la carretera de Can Ferrer, a part
de generar més seguretat, beneficiarà un ampli veïnat
i en perjudicarà un altre més reduït. Difícilment podrà
ser d’una altra manera, condicionats per l’espai i l’es-

tructura que hem heretat. Inexorablement sempre hi
haurem de conviure, treballant per minimitzar els problemes, el més racionalment possible procurant la gestió ordenada del tràfec que la modernitat ha creat i ha
incrementat. La perfecció no existeix enlloc. Tanmateix sí que existeixen les actituds individuals que ens
beneficien col·lectivament. Per exemple, deixar d’utilitzar el cotxe per moure’ns per dins del poble. Un consell que és alhora cívic i saludable. I no pretendre tenir
mal aparcat el cotxe davant de casa si podem fer-ho bé,
sense molestar a ningú a cent o dos-cents metres. Més
enllà d’aquests problemes inherents a les limitacions
imposats per l’estructura urbana vila-rodonina, tenim
el consol comparatiu de pensar com viuen d’aclaparats
a les grans ciutats i com tenim la sort que si volem cada
dia podem sortir a estirar les cames pels camins que
amunt i avall, a llevant i a ponent ens condueixen a les
terres de conreu que ens envolten. Una veritable sort!
JOSEP SANTESMASES I OLLÉ

breus
27 de juliol:
* Es publica el número 3 de la revista municipal “La
casa de la vila”.
3-10 d’agost:
* Actes de festa major: campionat de petanca, contacontes, caminada nocturna, cercavila, concerts diversos, bitlles, escape room, espectacle infantil, nit d’humor, màgia, sardanes, missa i cinema.
3 d’agost. Eliminatòries campionat petanca.

4 d’agost. Caminada nocturna a Vilardida.
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breus

6 d’agost. Música al carrer amb la txaranga “Band Tocats”.

6 d’agost. Concert amb el grup de versions “Pop’n’roll”.

7 d’agost. Espectacle de titelles.

5 d’agost. Guanyadors del campionat de petanca.

7 d’agost. “Escape room” al carrer.
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7 d’agost. Concert de “Hotel Cochambre”.

8 d’agost. Espectacle infantil.

8 d’agost. Dj Dani a la piscina.

9 d’agost. Màgia de prop amb el mag Jordi Caps.
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8 d’agost. Nit d’humor amb “Impro Show”.
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9 d’agost. Concert de sardanes amb la cobla “Reus Jove”.

10 d’agost. Concert líric “Les nostres cançons”.

10 d’agost, concert amb l’orquestra “Venus”

10 d’agost. Ofici en honor de Sant Llorenç.

Agost i setembre:
* Lectura a l’aire lliure a la piscina municipal, activitat organitzada per la biblioteca.
3, 17 i 24 de setembre:
* 11ª mostra internacional de cinema etnogràfic organitzat pel
CEG i el Casal.
4 de setembre:
* Comiat de mossèn Albert Fortuny.

10 de setembre:
* Celebració
de la Diada de
Catalunya al
local de Fires
amb sopar i
concert de Maria Jacobs.
12 de setembre:

23-28 d’agost. Campionat de futbol 3x3.
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breus

4 de setembre. Comiat de mossèn Albert Fortuny.

Mossèn Enric Mateu i Usach, el
nou rector de Vila-rodona, celebra
la seva primera missa a la parròquia.
18 i 22 de setembre:
* Activitats de “Biblioteques amb
D.O.” realitzant una xerrada sobre
“Vinya entre vitrines: el món del vi
en les col·leccions d’art dels museus catalans” i “Taller de pintura

amb vi com a forma d’expressió”.
19 de setembre:
* Representants de la revista “Caliu” assisteixen al Liceu, a l’acte d’inici de la celebració dels 40
anys de l’Associació Catalana de la
Premsa Comarcal.
24-26 de setembre:
* Activitats de la setmana de la mobilitat sostenible amb una caminada

Vila-rodona. Durant la setmana de
la mobilitat sostenible els alumnes
de l’Escola Bernardí Tolrà han fet
diversos recorreguts per indrets del
poble.
26 de setembre:
* Tarda de teatre al Casal amb “Una
tarda amb Joan Pera”.
27 de setembre:
* Dia internacional de la gent gran.

15 d’octubre. Inauguració de la perruqueria “Mirror”.

16 d’octubre. Pas del Ral·li Catalunya-Costa Daurada.

24 d’octubre. Caminada solidaria contra el càncer.

nocturna a Vilardida, xerrada
d’iniciació a la
marxa nòrdica, inauguració
de la palanca
dels Turells i
presentació del
tríptic
d’itineraris a peu
al voltant de
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29 de setembre:
* Inici de les classes de zumba.
1 d’octubre:
* Exposició de pintures en temps
de pandèmia de Millán Martínez al
local de jubilats.
7 d’octubre:
* El CEG organitza una visita a
l’Albà en motiu de les Jornades Europees del Patrimoni.
9 d’octubre:
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24 d’octubre. Caminada solidaria contra el càncer.

24 d’octubre. Caminada solidaria contra el càncer.

* Prova BTT d’orientació nocturna.
15 d’octubre:
* Inauguració de la perruqueria
Mirror, antiga perruqueria Imatge
16 d’octubre:
* La delegació de les comarques
tarragonines de la federació d’ateneus de Catalunya organitza l’acti-

19 de setembre. Representants de “Caliu” en la celebració dels 40 anys
de l’ACPC.

vitat “Camins d’Ateneus, recorregut històric per l’ateneisme de l’Alt
Camp i Baix Penedès”.
16 d’octubre:
* Pas del ral·li Catalunya-Costa
Daurada.
24 d’octubre:
* Caminada solidària contra el càn-

cer per l’itinerari 3.
* Presentació dels equips de futbol
del CFS Vila-rodona.
Octubre:
* Han acabat les obres al carrer de
la Font.

FERRÉ I ASSOCIATS

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

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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el temps
La difusió de la meteorologia va
fer que es construís una estació
meteorològica per a l’estudi de
la influència en l’agricultura, la
Granja Experimental de Barcelona, organisme depenent
de la Reial Junta de Comerç.
Mentre
n’era
director
Hermenegildo
Gorria,
responsable
també
de l’Escola Provincial d’Agricultura, va veure la necessitat de
disposar d’una xarxa d’estacions
agrometeorològiques que s’estengués per
tot el territori català i Balears, que enregistrés dades
atmosfèriques i fenològiques. Amb aquesta idea,
l’any
1895
va
fundar
la Red
Meteorològica de
les
Províncies de Barcelona
Balears, Girona
Lleida i Tarragona.

TEMPERATURES 3r TRIMESTRE 2021
40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

MINIMA

MAXIMA

RESUM TRIMESTRAL
Juliol
Temperatura mitjana:
Mitjana de les T màximes:
Mitjana de les T mínimes:
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
Precipitació total:
Precipitació màxima en 24 h:

23.7 ºC
30.5 ºC
17.9 ºC
34.2 ºC Dia: 22
15.3 ºC Dia: 13
20.0 mm
17.5 mm Dia:31

Agost
23.7
30.4
18.3
37.9
14.5
24.1
23.4

ºC
ºC
ºC
ºC Dia: 12
ºC Dia: 01
mm
mm Dia:30

Setembre
21.7 ºC
28.5 ºC
16.0 ºC
34.7 ºC Dia: 14
13.2 ºC Dia: 03
33.1 mm
15.0 mm Dia:17

(Informació facilitada per Servei Meteorològic de Catalunya)

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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Records de Josep Figueres
CARNISSERIES:
• Ca la Maria Tit
Maria Ricart Girona
• Ca la Rosa de la carn
Rosa Ricart
• Ca la Modesta
Modesta Vives
• Ca la Maria Rosa
Maria Rosa Sanromà
• Cal Capissola
Ramon Roig
FONDES:
• Cal Brísil
Maria Benet
• Laieta de cal Roc
Laia Vergés
QUEVIURES:
• Ca la Beatriu
Beatriu Guinovart
• Cal Toni
Ramon Pié Iglésias
• Ca la Ferrera
Lola Gavaldà
• Ca l’Adrogueret
Bernat Grogués
• Ca la Ramona
Ramona Gondolbeu
• Ca la Mariona
• Ca la Roseta
Rosa Mateu
BOTIGUES D’AVIRAM
• Ca l’Adela
Adela Balcells Iranzo
• Ca la Dalmava
Teresina Toldrà Dalmau
• Ca la Generosa
FERRERS:
• Cal Vicenç Ferrer
Vicenç Solé
• Cal Marcel·lí Ferrer
Josep Puig
• El Ferré de les Pobles
Anton Font

BICICLISTES:
• Cal Diones fins l’any 1947
• L’Enric de les bicicletes fins
l’any 1954
Enric Ambau
• Xispa
Joan Rovira Massoni
FUSTERS:
• Ca l’Hilari
Hilari Ariño
• Ca l’Adrogués
Joan Grogués
• Pau Canals
Pau Ollé
• Ca l’Anxet
Baltasar Saumell
FORNS DE PA:
• Cal Pastisser
Andreu Domingo
• Cal Marsal
Francesc Vergès
• Cal Platón
Platón Ferré
• Cal Baigets
Josep Cristià
CONSTRUCTORS I PALETES:
• El Càndiu
Josep Torredemer
• “El Pequenyu”
Germans Gavaldà
• El Busquets Sabaté
Josep Busquets
• El Casimir
Casimiro Robert
ESQUILADORS D’ANIMALS
• El Sisquet Guatllo
Francisco Buixens
• El Negret
Juanito Ximénez
PEIXATERES:
• La Teodora
Teodora Ricart

• Maria Casabona
Maria Plana
BOTERS:
• Llorenç Calvet
• Sisquet Calvet
ESPARDENYERS:
• Bernat Espardenyer
Bernat Francesch
(construïa espardenyes a mà)
• Cassiano
Cassiano Rafí
(construïa espardenyes a mà)
• Cal Ricardo
Ricardo Buixens
BOTIGUES DE ROBA:
• Cal Moniqueta
Ramon Saumell
• Ca la Castells
Antònia Buixens
• Ca la Serafina
Serafina Plana
CAFÈ – BARS:
• El Molí
Conserge Modesto Andreu Galofré
• Cal Brísil
Estanislau Benet
• Bar Nou
Joan Calaf
• Bar Balcells
Pep de la Filomena
SABATERS:
• El Dilla
Llorenç Dilla
• Cal Sabaté Vell
Ramon Busquets
• El Pau Dilla
Pau Dilla
BARBERIES:
• El Pau barber
Pau Fàbregas Figuerola
• El Baltà
Joan Rabadà Papiol
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• El Calvet
Josep Calvet
• Cal Jandet
Josep Domingo

• El Tamboner
Josep M. Parera
• El Jaume Porrut
Jaume Balcells Busquets

BASTERS:
• El Pepet Basté
Josep Miró
• El Basté nou
Ramon Domingo

VIVERISTES:
• Àngel de ca l’olla
Àngel Alegret Salvany
• El Joan Rafel
Joan Bricollé
• Pepet Toni
Josep Pié Iglesias
• Pep Just
Josep Virgili Urpí
El Pontarrí
Domingo Figuerola Domingo
(planter a l’hort del Vallvé)

PERRUQUERIES SENYORES:
• La Maria Baltà
Maria Rabadà Papiol
• La Paquita Farrera
Paquita Gavaldà
• Germanes Casabona
Maria i Montserrat Casabona Palau
ELECTRICISTES:
• El Pepito Calderé
Josep Buixens
(fins a l’any 1948)
• El lampista nou
El Jordà
• Barico
Josep Calaf
CISTELLERS:
• L’Àngel de ca l’Olla
Àngel Alegret Salvany

DESTIL·LADORES
D’ALCOHOL:
• Cal Rata
Ramon Rañé
• Cal Sisquet Aranyó
Francesc Güell
• Cal Genilles
Anton Oliva
ALTRES:
• L’ estanc
• La farmàcia
• El CAP

• Els bombers
• El Sebastià Carreté
Sebastià Rovirosa
• Matarife de Vila-rodona:El Jacà
Josep Figueras
L’ESTABLIMENT QUE SOBRESURT PER LA SEVA VARIETAT
D’ARTICLES ERA CAL SAFRANER
Allí hi havia perfumeria, productes
cosmètics, ferreteria, material plàstic, cristalleria, vaixella, coberts de
taula, roba de vestir, alumini i un
llarg etcètera.
EL SINDICAT O COOPERATIVA
AGRÍCOLA:
Des de la seva fundació (1919)
sempre ha sigut la capdavantera de
la comarca en la fabricació del vi.
No obstant, tenia altres seccions
que tot seguit detallarem:
• Molí de pinsos
• Destil·ladora d’alcohol
• Trull d’oli
• Batedora
• Agrobotiga
• Secció de fruits secs.
PILAR PRATS

Escrit de Josep Figueras cedit per la seva vídua Pilar Prats citant els establiments, negocis, tallers… que havien existit al poble amb els noms i renoms tal i com ell els recordava i que ara ja no hi són.

C/ de la Font, 82
43814 VILA-RODONA (l’alt camp)
Tel. 977 63 92 40
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EL CARRER DELS DEUTES
“El Carrer dels Deutes” és un nom
adquirit històricament des de 1800
per un carrer de certa població catalana una mica distant. Actualment
aquella part encara és ben recorreguda i visitada, despertant la curiositat per la seva història. Aquest
nom venia donat per aquelles èpoques determinades voltat d’economies molt precàries per algunes,
més o menys famílies d’aquella població. Aquelles persones a l’hora
dels desplaçaments per dintre, no
podien ser massa vistos pel carrer
cèntric per tenir massa deutes als
comerços i havien de transitar per
un altre carrer, una part de poca
vida social, fosca i solitària, on podien passar desapercebuts.
Aquesta història no tan sols es donava en aquella població, no calia
pas anar massa lluny, doncs en una
època determinada del passat, una
història ben semblant es repetia ben
a prop, al nostre poble mateix.
En un temps de problemàtiques
econòmiques molt greus per la
mort de les vinyes arran de la fil·
loxera i altres contrarietats importants familiars, tot junt, per alguns
veïns dels masos de la part alta del
municipi, terriblement castigats
per la fatalitat, quan s’havien de
desplaçar al poble per alguna ges-

retalls
tió de caire municipal, d’església o
altres, no podien passar pel carrer
major de la vila, on hi havia tots
els començos, els establiments de
diferents mercaderies, sobretot els
queviures. Allí eren requerits pels
deutes acumulats per més o menys
quantia. Aleshores, per no ser vistos, s’amagaven dels botiguers del
centre, desplaçant-se en hores poc
convenients i sobretot passaven pel
camí de la muralla, aquells darreres
amagats i sols els protegia. Aquelles situacions havien de durar bastant, aquella gran davallada econòmica al camp va sotragar els fonaments de masies importants. Volem
repetir una vegada més , al baixar
al poble, alguns d’ells i elles, per
no humiliar-se una vegada més, ja
sense cap crèdit amb els botiguers,
buscaven l’arribada i fugida, ben
lleugers pels racons aleshores mal
endreçats, solitaris i porucs del carrer o camí de la muralla.
Aquestes situacions ben greus i tristes eren explicades, fa molts anys,
per la gent més gran, les quals devia marcar i recordar de manera lamentable. També explicaven com
alguns d’aquells propietaris, per
ajudar una mica a sortir d’aquella
mala situació, exercien al Vendrell
treballs de la més baixa condició.
Però el temps quasi tot ho cura,
les noves vinyes plantades amb
gran capacitat
i esforç, fan
via aviat, tot es
va remuntant,
lentament
al
principi, però
després es precipita envers
unes èpoques
de clara dinàmica...
I aquelles fugides d’algunes

persones per la muralla per no ser
vistes, amb el temps s’havia d’acabar. Després, ja podien passar ben
bé pel carrer major a totes les hores
i tantes vegades com feia falta...
ENRIQUETA VIVES

DITES POPULARS
Novembre assolellat i abril plujós,
estiu abundós.
El desembre és un vell que fa arrugar la pell.
Clotet als vint, arrugues als quaranta.
Amb panxa buida, un bou no pot fer
feina.
Qui fila massa prim, se li sol trencar
el fil.
Àguila vella, terra novella.
Bossa buida no fa pes.
La vergonya, qui la perd no la troba.
Qui té l’hort ben proveït, amb poc
pa va tip.
Valeriana prendràs i no et feriràs.
Allà on hi ha foc hi ha fum.
No hi ha temps que no torni.

MARINA RAÑÉ PIÑANA
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poesia
DISTÀNCIES
Belluguen vents antics
entre els brancatges,
fregant la poca vida
d’oliveres oblidades.
Hi ha dol a les soques esventrades,
ferides, buscant la llum
quasi bé negada
per un eixam de fulles
d’una bosquina creixent.
Hi bufen aires congelats de solituds
i tardes esquitxades de runes,
i pedregosos ostatges,
vol, de petites pluges
i del pinar, onatges.
S’han esquinçat les marjades
en les terres de ningú,
allí, d’on mans eixutes
hi figuren les petjades.
Aleteja un retall de cel
entremig de la bardissa,
una branca veu amb avidesa
la flaca llum malferida.
Un cant vell es va perdent
en la mort de cada tarda,
on s’hi esmolen quietuds
i aquell vapor de flaires
que el sotabosc arranca.
Un braç feble d’olivera

Ctra. Santes Creus, km. 2,5
Tel. 977 63 91 99
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s’allarga encara, ombrívol
cercant la minsa llum
fresca, de l’albada.
D’altres brots esllanguits
enredats en aquella obaga
també s’enfilen amb neguit
a la blavor d’un cel negat.
Espurnes d’un abans
dins l’hora esmollada
i el flamejar del temps
i un brogit ocult
de veus estroncades.
Arbres, companys vençuts
lligats a les distàncies,
degoteig de dies buits
i d’hores desendreçades,
oliveres enredades
als silencis i els oblits,
testimoniatges d’ahir
on tan sols hi reüllen
per drecera mal buscada,
retalls d’un sol mal vestit
i aquell cantó de llunassa.

S’han esquinçat les marjades
en les terres de ningú,
allí, d’on mans eixutes
hi figuren les petjades.
ENRIQUETA VIVES

VILA-RODONA

2.080
setmanes

14.610
dies

Premsa Comarcal
Amb el suport de

