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editorial

Les generacions nascudes a partir de la segona meitat del segle XX, almenys
pel que fa al món occidental, havíem passat de puntetes per tots els desastres
que els nostres pares, avis, besavis… havien viscut de ben a prop, com malalties
i pandèmies, fam, mort, així com els refugiats i desplaçats que es produïen com
a conseqüència directa o indirecta de les guerres. Ara, en menys de dos anys
hem hagut d’entendre que la nostra salut és fràgil; que la mort ens pot arribar
d’on i quan menys t’ho esperes; que la fam és més a prop del que ens podríem
haver imaginat; i que hem de córrer a buscar lloc per als desplaçats i refugiats.
I, indubtablement, veure en directe el drama que tot això representa i fer-nos
conscients de la sort que tenim de no ser nosaltres els que ho necessitem.
Per sort, nosaltres som dels que podem intentar fer més lleuger el drama que
representa la guerra per a aquestes famílies que –sense tenir cap possibilitat de
decisió– es veuen empeses fora de casa seva i del seu país, deixant tot el que era
la seva vida i fins i tot alguns dels seus éssers més estimats.
Les persones més grans del nostre poble potser recorden o han sentit explicar
que durant la Guerra Civil, i sobretot degut al setge de Madrid, Vila-rodona va
acollir un bon nombre de refugiats. Les circumstàncies eren diferents perquè
no canviaven de país però també havien hagut de deixar les seves cases i les
persones estimades. En aquella ocasió, el poble va respondre com també ho ha
fet ara. La responsabilitat social és tant respecte de l’acolliment d’una família
de tres generacions, com també amb els viatges solidaris que diverses persones
del nostre poble han fet amb els seus vehicles fins a Polònia per portar aliments
i articles de primera necessitat per als que més ho necessitaven, aprofitant la
tornada per a portar refugiats, gent gran, dones i nens i adolescents perquè als
homes no els deixen marxar. Tot el nostre suport i la nostra felicitació per a ells
i per a tots els que ho han fet possible.
La proposta que han presentat l’ajuntament i la Diputació pel que fa a la
mobilitat de Vila-rodona sembla que s’ha quedat curta des del punt de vista de
les perspectives de futur i també respecte del que representa la requalificació
de via urbana a carretera i a l’inrevés: respecte del primer, deixa una part
important del poble fora (pensem només en un monument tan important com
el Columbari, el poliesportiu o les pròpies escoles); respecte del segon, passar
de viure en un carrer a tenir la carretera davant de casa teva, també és un
canvi substancial que potser no s’ha calibrat bé i que potser no s’ha consultat
degudament als afectats, per una banda, i al conjunt de vilatans per a oferir una
bona explicació de la raó que no s’aprofiti l’ocasió per integrar tota la part de
la Vila mencionada i fer unes infraestructures del segleXXI i no només una
reforma de les que es varen fer al segle XX.
Sembla que el projecte que va ser presentat el passat dia 31/03/22 per
l’Honorable Conseller Jordi Puigneró, no acaba de tenir l’acollida desitjada, ja
que les veus crítiques entre els veïns dels diferents municipis afectats no s’han
fet esperar i també alguns alcaldes dels municipis afectats estan revisant les
seves posicions. Després d’algunes experiències ben properes, no està clar que
aquest tipus d’inversions proporcionin més riquesa i benestar als veïns perquè
la majoria d’elles acaben sent plataformes logístiques amb molt poca creació de
llocs de treball que, a més, són mal remunerats i molt precaris.
Hem pogut celebrar les Festes de la Pasqua d’una forma que s’ha acostat molt
al que fèiem abans de la pandèmia. Els actes culturals, religiosos i lúdics s’han
pogut realitzar amb normalitat i, així, n’hem pogut gaudir com no havia passat
els darrers dos anys.
Així arribem a Sant Jordi i hem d’aprofitar-ho perquè –vist el que ha passat en
els darrers temps– no podem saber si els propers tornaran a ser iguals. Perquè
tots els fets exposats a l’inici d’aquest editorial, ens han demostrat la nostra
feblesa individual i comunitària.
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Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Premi Ventura Gassol ‘95
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casa de la vila
REGISTRE CIVIL
NAIXEMENTS:
21-01-2022
WALID EL MENSSOURI
MATRIMONIS:
12-02-2022
BERNAT ANDREU RIBÓ
i IMMACULADA SOLER
GUILLEN
20-02-2022
PABLO PLA CARO i
MAGDALENA SOLSONA
BATLLE
DEFUNCIONS:
09-01-2022
LORENZO FERRANDO
ANDREU, a Tarragona, a l’edat de
76 anys

Aquest 2022 l’Ajuntament ha
impulsat actuacions en diferents
àrees. En l’àmbit de la cultura,
s’ha realitzat la presentació del
llibre “Endevinalles musicals” a la
biblioteca, s’han realitzat lectures
poètiques coincidint amb el dia
mundial de la poesia i s’han realitzat
exposicions temàtiques de llibres.
En l’àmbit de Joventut, destaquem
la reobertura del Lokal Jove després
de romandre diversos mesos tancats
a causa de la pandèmia. També s’ha
decidit un canvi en la gestió que
pretén impulsar-lo i adequar-lo a
les noves realitats del poble.
En el camp de les inversions

municipals, s’ha licitat el projecte La tercera actuació era l’acceptació
d’autoconsum de les instal·lacions del projecte de construcció de la
del Centre de Dia (subvenció nova EDAR i l’inici dels tràmits
PAESC 2021 de la Diputació de de la seva construcció, estimats
Tarragona). En paral·lel, mitjançant en divuit mesos. Malauradament,
el PAESC 2022, es prendran l’Agència Catalana de l’Aigua
mesures per reduir la despesa encara no ha acceptat el projecte
energètica municipal. També s’ha per l’existència de diverses
impulsat una xerrada sobre la discrepàncies.
creació de comunitats energètiques Durant aquests mesos, voldríem
que fomenten economies d’escala destacar la visita de diverses
per reduir despeses en la inversió persones de la Fundació Mestral,
a fer per generar electricitat de les quals van avaluar l’accessibilitat
manera sostenible, i alhora ajuden de la via pública i dels equipaments
a reduir la factura mensual. Aquest municipals per a persones amb
trimestre s’esperava l’inici de dificultats de mobilitat. El resultat
tres
actuacions
estratègiques. fou l’alerta sobre la necessitat de
La primera, la construcció del dur a terme diverses actuacions
vial d’accés al poble, des de la en aquest àmbit com serien el de
rotonda d’entrada fins al passeig garantir l’absència d’automòbils
de les Alzines, a càrrec de la a la vorera, o alguns accessos a
Diputació. Malgrat que es va fer equipaments municipals.
la presentació de l’obra a mitjans En l’àmbit de la igualtat, es vol
de febrer, sembla que no es durà a destacar les activitats impulsades
terme de manera imminent. Com des de l’Ajuntament durant el dia de
a resultat de la pujada de preus de la dona (8 de març). Es va realitzar
l’energia i dels materials, l’empresa una lectura de contes a la biblioteca,
adjudicatària està replantejant els la lectura del manifest, diversos
preus de la licitació. La segona espectacles de carrer, diferents
era el compromís adquirit pel tallers, l’exposició “Lliures i sense
Departament
d’Educació
de
la Generalitat de
Catalunya sobre la
licitació del projecte
i construcció de
l’escola nova. No
només no s’ha
licitat, sinó que
encara no s’ha
tancat el procés
participatiu, fet que
endarrerirà la seva
31 de març. El vicepresident Puigneró presenta el Pla Director
construcció.
Urbanístic d’activitat econòmica de la Plana de l’Alt Camp

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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29 de gener. Recuperació de l’espai de la Font Cervellona

por” a la biblioteca i la projecció
de la pel·lícula “Frida”, al Casal de
Vila-rodona. Fruit de les polítiques
actives portades a cap en aquest
àmbit, el passat 9 d’abril ens va
visitar la Tània Verge, Consellera
d’Igualtat i Feminismes on, entre
altres activitats, va participar en
una taula rodona sobre “La pressió
estètica a debat” al Lokal Jove.
En l’àmbit de Medi Ambient, el
passat 29 de gener es va dur a
terme un acte de recuperació de
l’albereda de la font Cervellona,
projecte impulsat per l’organització
mediambiental “La Sínia”, el CEG
i Terres del Gaià, i que compta amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Vila-rodona, de l’Ajuntament
d’Aiguamúrcia i de l’ACA. De fet,
encara continuen els treballs per
adequar un dels meandres que el riu
ha abandonat, per intentar esmorteir
la força de les gaianades. Combinat
amb l’àmbit del turisme, s’han
iniciat les caminades de descoberta
de l’entorn del municipi. Després
de la suspensió de la Festa Major

24 de febrer. Presentació del projecte d’entrada al poble

d’hivern com a resultat directe de la
pandèmia, es va optar per recuperar
la festa del Carnaval en un format
diferent: rua de disfresses i xaranga
a la tarda.
En el marc de l’àrea de benestar
social s’ha impulsat la recollida
de material mèdic, d’higiene
personal o aliments, per ajudar al
poble d’Ucraïna. En aquest àmbit
també es va impulsar una caminada
solidària per recollir fons amb el
mateix objectiu.
Un altre fet rellevant fou que
el passat dijous 31 de març a
Vila-rodona, es va dur a terme
la presentació del Pla Director
Urbanístic d’activitat econòmica
de la Plana de l’Alt Camp a càrrec
del vicepresident de la Generalitat
de Catalunya, Sr. Jordi Puigneró.
Aquest PDU, amb una superfície
de més de 3.500 ha, abasta els
sòls d’activitat econòmica que es
troben entre l’autopista AP2 i les
carreteres C37, C51 i N240. En
el cas del nostre municipi, aquest
PDU afecta l’àmbit de les Planes

del Guardià, situat a l’oest dels
polígons industrials de Planes de
la Serra i de Bràfim/Alió. En el cas
del nostre municipi, la proposta
reordena el polígon existent i
s’adequa a les demandes del mercat
de naus de grans dimensions per a
activitats industrials i logístiques.
Acompanyant a aquestes actuacions
es volen impulsar mesures de
preservació de la zona agrícola i de
reordenació del territori. Coincidint
amb la presentació d’aquest PDU,
s’inicia un procés de participació
amb el que pretenem involucrar a
les entitats, les veïnes i els veïns,
a l’hora de configurar el projecte
final. Properament, s’anunciarà
la sessió que es realitzarà a Vilarodona.
També volem destacar el llançament
d’una nova APP (eAgora) que
busca integrar diversos serveis
que
s’estan
realitzant
amb
diverses aplicacions, millorar la
comunicació amb les veïnes i veïns,
facilitar la realització de processos
participatius i facilitar que les

9 d’abril. Visita de la Consellera d’Igualtat i Feminismes Tània Verge
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entitats informin dels seus actes.
Pel que fa als plens municipals, se
n’han dut a terme dos, el del passat
febrer i el de l’abril. En el passat ple
del febrer es va donar compte dels
decrets d’alcaldia, es va aprovar
la modificació dels estatuts del
CONGIAC i, en darrer lloc, es va
ratificar el decret de la retribució
d’alcaldia que suposà el canvi de
dedicació de l’alcalde a dedicació
completa, amb la intenció de
poder donar resposta als reptes
importants que tenim en aquests
darrers anys de la legislatura. Es
va acabar el ple amb els precs
i preguntes. L’aprovació dels
estatuts de CONGIAC permetrà
preservar una gestió pública i de
qualitat del servei de l’aigua. En
aquest servei, per tal d’aconseguir
una millor eficiència s’han pres
les següents mesures: millora del
telecontrol d’abastament, recanvi
de tots els comptadors d’aigua
(ara obsolets) per un sistema de
telelectura que permetrà detectar,
en temps real, possibles fuites de
la xarxa o dels mateixos usuaris.
Mitjançant els fons europeus NEXT

GENERATION
s’instal·laran
autoconsums fotovoltaics en els
bombejos d’aigua potable, i també
a la resta d’equipaments municipals
que encara no en tenen. En l’apartat
de precs i preguntes s’informa que
el secretari Francesc Pros es jubila.
A finals de març, s’incorpora un
nou secretari a l’Ajuntament de
Vila-rodona. En el cas del ple de
l’abril, s’incorporen una sèrie de
canvis en la gestió administrativa,
lligats directament a la incorporació
del nou secretari. En primer
lloc, s’aprova la constitució de
l’Agrupació de les Entitats Locals
de Vila-rodona i Els Garidells per
a sosteniment en comú del lloc de
treball de Secretaria-Intervenció,
amb la idea de compartir el seu
treball entre els dos municipis.
S’aprova de manera provisional,
la modificació de l’Ordenança
Fiscal Reguladora de l’Impost
sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
Aquesta modificació suposa una
actualització d’aquest impost amb
l’objectiu de mantenir la recaptació.
S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament

al Sistema central d’adquisicions
de béns i serveis de la Comissió
Central de Subministraments de
la Generalitat de Catalunya, amb
la finalitat de poder fer compres
agregades de béns i serveis a un
millor preu. S’aprova la modificació
de les Bases d’Execució del
Pressupost Municipal de l’exercici
2022. S’aprova l’adhesió al
Model de Quadre de Classificació
d’Ajuntaments
i
Consells
Comarcals (QdCAC), amb el
propòsit de millorar la gestió
documental
de
l’ajuntament.
S’aprova el nomenament de
secretària substituta del Registre
Civil del Jutjat de Pau de Vilarodona, per poder seguir resolent
els expedients en el cas que
el secretari titular no estigui
disponible. S’aprova la liquidació
del Pressupost de l’exercici 2021
amb un dèficit final de l’exercici
de 355.110,45 € i un romanent de
tresoreria de més de 600.000 € que
ens permetrà tancar el pressupost
del 2022 amb números verds.

celler cooperatiu

APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS

de
l’exercici
2020-2021 que
va del període
comprès entre 1
d’agost de 2020
i 31 de juliol de
2021.
Primer hi va
haver
una
exposició inicial
de
l’auditor,
Socis assistents a l’Assemblea
Josep
Maria
Boada Duch, en que elogiar que
El passat dia 29 de març tingué lloc
l’informe té una opinió neta i que la
l’Assemblea General Ordinària de
magnitud més rellevant és la bona
socis de la Cooperativa, que aquest
xifra de resultats. Seguidament
any ja es va poder realitzar de forma
va exposar les dades del balanç i
presencial, una vegada aixecades
del compte de pèrdues i guanys i
diverses restriccions de contenció
finalment va repassar el valor dels
de la pandèmia de la COVID-19.
ratis més importants, destacant que
Es presentaven els comptes anuals
la cooperativa compleix en tots els
8

ratis dins els paràmetres recomanats
i amb un coixí important sobre el
límit aconsellat pel Departament
d’Economia i Finances. Va destacar
la bona capitalització de l’empresa
i que la secció agrícola no utilitza
diners de la secció de crèdit, fet que
és positiu.
Posteriorment el Director General,
Pere Lluís Pié Recasens, va exposar
les dades per seccions del compte
de pèrdues i guanys presentades per
l’auditor.
El compte de pèrdues i guanys
presenta una xifra de negoci de
6.038.373,97 euros, import inferior
a l’exercici passat, degut sobretot
a un descens en el preu de venda
del vi. Les seccions celler, olives i
fruita seca tenen un resultat neutre,
ja que la liquidació de la collita es

C A L I U
de la Secuita i
les vendes s’han
mantingut. Un 31
% de les vendes són
a socis.
La secció estructura
va tenir un resultat
molt positiu perquè
dins
l’exercici
van
entrar-hi
dues anualitats de
repartiments
de
dividends de les
participacions que
té la cooperativa
de Castell d’Or.
Homenatge a Josep M. Robert Segarra
La major part
dels ingressos per dividends
fa a resultes.
La secció subministraments va tenir es van destinar a la compra de
un resultat més baix degut a que la participacions de l’autocartera, de
venda de ceps va ser més baixa i forma que actualment ja tenim el
en canvi es van retornar quatre mil 31,79 % de Castell d’Or, SL.
euros més de ràpel de la compra de Respecte a la secció de crèdit es
ceps que s’havia produït l’exercici recorda la inspecció realitzada per
part pel Departament d’Economia
anterior.
La secció embotellat va tenir un i Finances i un resum de les
correccions que es van fer seguint
resultat semblant a l’any anterior.
La secció de distribució de les instruccions que ens demanaven
carburants continua en una bona arran de la inspecció. El resultat de
línia. Va ser un exercici amb fortes l’exercici va ser superior a 100.000
variacions de preus i també de euros.
vendes mensuals. Els mesos de Respecte al balanç consolidat
novembre a febrer foren més baixos de les seccions agrícoles i la
en vendes per les restriccions de secció de crèdit ascendeix a la
mobilitat generats pels diferents xifra de 20.020.252,39 euros.
confinaments per combatre la Aquest exercici s’ha incrementat
material
en
pandèmia. En gasoil B, a l’igual l’immobilitzat
que l’exercici passat les vendes 82.454,63 euros i s’han amortitzat
no es veieren afectades per la 370.129,99 euros.
pandèmia. No obstant, en el conjunt En el conjunt de totes les seccions
de l’exercici les vendes foren molt el resultat fou un benefici de
semblants a l’exercici anterior, 407.594,96 euros, dels quals es va
destacant que un 47 % de les vendes acordar destinar 16.828,09 euros
al Fons d’educació i promoció de
es van fer a socis.
La secció arrendament de terres cooperatives, 193.730,98 euros
no va tenir cap activitat perquè al Fons de Reserva Obligatori
l’INCASOL
no
ens
cobra i 213.863,98 euros al Fons de
arrendament i la cooperativa Reserva Voluntari.
tampoc ho fa als socis, a l’espera de Les dades exposades (balanç de
l’evolució urbanística dels terrenys. situació, compte de pèrdues i
Les agrobotigues afectades també guanys i la memòria), junt amb
pels diferents confinaments van l’informe emès per l’auditor Sr.
reduir les seves vendes 25.000 Josep Mª Boada Duch, han estat
euros, però el benefici de la secció dipositades en el Registre General
es va augmentar en 5.478 euros. de Cooperatives del Departament
S’ha reduït l’horari a l’agrobotiga d’Empresa i Ocupació de la

celler cooperatiu
Generalitat de Catalunya.
Tal com obliga la normativa, es va
aprovar el Pla econòmic-financer
sobre la capacitat financera i els
criteris d’inversió de l’activitat de la
secció de crèdit. Aquest pla defineix
els diferents tipus d’inversió que té
la secció de crèdit, el seu valor a
31/07/2021 i la previsió amb que
estarà durant l’exercici 2021/22.
Dins
l’apartat
d’inversions
previstes per a l’exercici 2021-2022
es va exposar un seguit de variades
inversions que sumades pugen uns
200.000 euros.
També es van detallar les altes i
baixes de socis i es van fixar les
quotes de soci per l’any 2022.

CONVENI AMB AGRÍCOLA
DE BRÀFIM
A continuació de l’Assemblea
General
Ordinària
es
va
fer una Assemblea General
Extraordinària i en l’ordre del
dia hi havia l’aprovació d’un
conveni d’intercooperació entre
la cooperativa Celler Cooperatiu
i Secció de Crèdit de Vila-rodona,
SCCL i Agrícola i Secció de Crèdit
de Bràfim, SCCL, per l’estudi d’una
fusió entre ambdues cooperatives.
És la continuació del conveni
que es va aprovar el juliol de
2021 i era necessari per tramitar
l’ajut de foment de millora de la
competitivitat de les cooperatives a
Catalunya.
Hi havia 43 socis a l’Assemblea i es
va aprovar per consens, respectant
el vot contrari de tres socis.
En acabar les dues Assemblees
es va fer un detall a Josep Maria
Robert Segarra com agraïment als
molts anys de treball dedicats a la
cooperativa. Degut a la pandèmia
les darreres Assemblees s’havien
fet telemàticament i per tant no
se li havia pogut fer entrega del
mereixedor reconeixement davant
dels socis.
EL CONSELL RECTOR
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13 de febrer. Concert de “Donesstrings”

En l’edició de Sant Jordi de la
revista Caliu, expliquem les
activitats que s’han portat a terme
des de Nadal fins a Setmana Santa, i
tot i que encara hem tingut algunes
restriccions per l’ enèsima onada de
la Covid-19, hem continuat amb la
sessió de cinema el diumenge a la
tarda, amb una assistència d’entre
30 i 50 persones.
Hem continuat amb les activitats
musicals i culturals, el diumenge 13
de febrer vàrem poder gaudir del trio
“Donesstrings” amb l’espectacle
“El nou viatge”. El diumenge 13 de
març hi va haver la presència del Dr.
Eduard Estivill amb una xerrada
sobre el son amb el títol “Dormir
bé, per viure millor” i després ens
va obsequiar amb un petit concert
de música folk tot explicant la
història del mític “Grup de Folk”
i el diumenge 10 d’abril vàrem
programar un espectacle de titelles
que porta per títol “Kumuluninbu”
on els més joves s’ho varen passar
molt bé. El Col·lectiu de Dones ha
organitzat el campionat de parxís
que es desenvolupa al cafè del
Casal.
També en aquest període i en anys

passats s’hi celebrava el final
de la rua del Carnaval i el Casal
convidava els participants a un
berenar de coca i xocolata i a la nit
s’hi feia el ball amb el concurs de
disfresses, ball i concurs que el va
iniciar el Casal i que s’hi portava
celebrant des de feia més de 35
anys.
En quant a properes activitats,
continuarem amb el cinema el
diumenge a la tarda, reprendrem el
ball que porta més de dos anys aturat
i al juliol tornarem a organitzar la
sardinada i també continuarem amb
les activitats artístiques i les que
tenim ja confirmades:
24 d’abril - QUASI OPERA . Quasi
Opera pretén, a través de l’humor,
fer un recorregut per les peces més
conegudes del repertori operístic,
musical, cançó Napolitana etc
que caracteritzen el repertori de la
corda de Tenor, probablement el
tipus de veu més conegut entre el
gran públic, gràcies als recordats
concerts dels anys 90 dels tres
tenors.
8 de maig –THE BEATBOYS. The
Beatles Experience Show
22 de maig –EL SETGE DE

VENÈCIA. El Setge de Venècia
és un espectacle de “Commedia
dell’arte” on es desenvolupa una
trama
tremendament
còmica
nascuda de les relacions entre un
grup de personatges arquetípics
propis d’aquest tipus de teatre de
carrer del segle XVI. Usant les
màscares com a codi els actors
aconsegueixen traslladar l’essència
del teatre més clàssic a la nostra
actualitat. Des dels més grans
als més petits, tots tenen el riure
assegurat amb les entremaliadures
dels nostres personatges. Entre
bromes irreverents, embolics i
números musicals l’actualitat
més crua queda exposada a sobre
l’escenari. Creant, amb tots aquests
ingredients, una paròdia que ha
esdevingut tan necessària en un
temps en el que manquen els
somriures.
4 de juny –UNA NIT AMB EL
MAG LARI. Una nit amb el Mag
Lari de sempre, amb la sorpresa,
amb l’humor de sempre i, sobretot,
amb la il·lusió de sempre!
8 de desembre 2022 - ELLES #
Cosas de chicas. Una peça d’humor
satíric que fa un bon repàs als

Us informem que si hi ha alguna persona interessada en què algun
esdeveniment social ocorregut fora del poble surti publicat en aquesta revista,
cal que es posi en contacte amb algun membre del Consell de Redacció o amb
l’Ester Díaz, a l’Ajuntament.
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casal

13 de març. Xerrada i mini concert del Dr. Estivill

clixés de gènere i treu a escena
els grans temes femenins dels que
ningú parla. A l’escenari tres joves
actrius amb molta energia i amb
una química escènica innegable,
parteixen des dels seus propis
cossos i la seva pròpia realitat per

repassar en clau d’humor grans
temàtiques de gènere i sexistes.
Educació sexual i feminisme per a
tots els públics.
I per estar informats de les
activitats i de les noticies 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, i que
podeu descarregar-vos l’aplicació
i seguir el canal del Casal de
Vila-rodona o bé llegir-nos des
de qualsevol dispositiu seguint
l’enllaç:https://app.ebando.es/
channel/casaldevilarodona.
JUNTA DIRECTIVA DEL
CASAL

16 d’abril. Cantada de caramelles davant del Casal i la Cooperativa

10 d’abril. “Kumuluninbu” espectacle de titelles.

11

C A L I U

centre d’estudis del gaià
Creus,
Vilarodona i Valls,
mentre que a
Santes Creus
s’han
pogut
visitar
dues
exposicions de
la seva obra
fins el dia 18
d’abril.
En
aquest
sentit, el dia 9
12 de febrer. Exposició a Santes Creus de l’obra de Joan Cunillera.
d’abril hi va
haver una visita
Poc a poc, des del Centre d’Estudis comentada a ambdues mostres a
del Gaià anem recuperant la càrrec de Jordi París, director del
normalitat de les nostres activitats, Museu de Valls.
fet que es tradueix en la possibilitat
de poder tornar a fer tota mena Un altre acte dut a terme ha estat
d’actes i esdeveniments.
la presentació de la Resclosa 25
Així, en els primers mesos a Rodonyà, a la Sala Noble del
d’enguany ens hem centrat en Castell d’aquesta localitat veïna,
la celebració d’unes Jornades tot aprofitant que un dels articles
d’Homenatges al pintor Joan de la miscel·lània estava dedicat als
Cunillera i Artigal. El mes de febrer senyors del Castell de Rodonyà.
van tenir lloc diversos actes a Santes Per altra banda, el 26 de març vam

fer una visita al Castell de Querol.
L’Isidre Pastor, l’arqueòleg que ha
dirigit les actuacions que han permès
fer visitable aquesta construcció, i
que és de la Junta del Centre, ens
va guiar per aquest indret, amb unes
detallades explicacions. Tot i el mal
temps que va fer, una quarantena de
persones vam poder gaudir d’aquest
indret històric.
Des del Centre també hem
col·laborat en la gravació del
programa Paisatges encreuats
d’Olot Televisió, per a la Xarxa de
Televisions Locals. En l’esmentat
programa, en Josep Santesmases ha
parlat sobre la importància del Gaià
en les dinàmiques paisatgístiques
de la zona de Santes Creus i Vilarodona.
En un aspecte més institucional,
el 26 de març va tenir lloc
l’Assemblea General de Socis
del Centre. Després de força anys
d’exercir-ne la presidència, en

12 de febrer. Presentació del llibre de Josep Santesmases “Més enllà de la teva mort. Diàleg (im)possible amb Joan Cunillera”.

Josep Santesmases ha plegat, fet
que ha generat alguns canvis en
la Junta. Així doncs, la nova Junta
escollida per l’Assemblea ha estat
la següent:
- President: Josep Maria Gavaldà
- Vice-presidenta: Marina Miquel
- Secretària: Dolors Saumell
- Vice-secretària:Maria de la Serra
Rabadà
- Tresorer: Josep Maria Robert
-Vocals: Antoni Estela, Aina
12

Miquel, Isidre Pastor, Domènec
Ribes, Josep Santesmases¸ Núria
Santesmases, Oriol Santos, Ramon
Saumell, M. Lluïsa Tell.
Pel que fa a la programació per
a les properes setmanes, estem
acabant d’enllestir-la. Volem fer
alguna activitat teòrica i pràctica
relacionada amb l’astronomia.
També tenim en ment fer algun
petit cicle de conferències sobre un
assumpte que ens afecta a tothom,

com és el de la transició energètica.
De cara a l’estiu, miraríem de poder
tornar a fer els Viatges a la Fresca.
També tenim la intenció de celebrar
el 25è o, millor dit, el 26è aniversari
de la creació del Centre d’Estudis.
No tenim res decidit encara, però
esperem poder fer una celebració
com cal, amb totes les persones que
ens han acompanyat en tots aquests
anys.
En tot cas, quan ho tinguem tot
lligat, ja anirem informant per

C A L I U

centre d’estudis del gaià

11 de març. Presentació de “La Resclosa” a Rodonyà.

26 de març. Assemblea anual.

26 de març. Visita al Castell de Querol.

les xarxes socials, per correu
electrònic, a l’app de l’Ajuntament
de Vila-rodona o mitjançant la
cartellera del poble.
Per anar acabant, volem animar als
lectors i lectores de la revista Caliu a
fer-se socis del Centre d’Estudis. Es
pot demanar informació per correu
electrònic a c.estudisgaia@gmail.
com o bé contactar amb qualsevol
membre de la Junta.

Finalment, des del Centre d’Estudis
del Gaià desitgem a tothom una
molt

a de
Bona diad
Sant Jordi
i salut.
s
e
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,
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r
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plena de lli
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societat de caçadors
S’ha acabat la temporada i és
hora de fer-ne una valoració.
Abans però, constatar que encara
que degut al covid hem tingut
algunes petites restriccions, en
general hem pogut gaudir de
jornades de caça amb amics i
companys d´una forma molt
més normal que la temporada
passada on molts socis no es
van poder desplaçar al nostre
vedat i gaudir de la caça.
Pel que fa a la caça menor, els
tords han estat molt abundants,
sobretot les últimes setmanes.
S’han vist molts conills als mesos
d´octubre i novembre, però
després, degut a les epidèmies
que agafen, han disminuït de
forma considerable fins al punt
de fer-se difícil trobar-ne algun
per les planes.

Referent a les perdius seguim
la mateixa tònica d’altres
temporades degut a la política
d’alliberament que portem a
terme cada setmana. Pel que fa
a la caça major, s’ha observat
una disminució considerable
de senglars, la qual cosa ha fet
que les captures hagin disminuït
quasi a la meitat que la temporada
anterior. Així doncs, aquest any
n’hem capturat 54. En canvi, el
cabirol continua en expansió. Se
n’han vist molts i n’hem caçat
15.
Voldríem
destacar
la
manifestació que es va fer a
Madrid a favor de la caça i del
món rural i en contra del projecte
de llei de drets i benestar dels
animals que vol aprovar el
govern. Encara que els mitjans

de comunicació no en van fer la
difusió esperada, el cert és que
van ser molts milers de caçadors
els que es van desplaçar fins a
Madrid per a demostrar el seu
rebuig i descontentament pel que
es considera l’atac més gran a la
caça dels últims anys. Esperem
que el govern recapaciti i tiri
enrere aquest desastrós projecte
de llei.
També estem preocupats per les
últimes notícies que han aparegut
a la comarca, referent a la
incorporació de moltes hectàrees
de sòl industrial al nostre terme,
la qual cosa podria afectar i
disminuir considerablement la
nostra qualitat de vida, la zona
rural i per tant el nostre vedat.

informarem
de
la
seva
finalització, amb un sopar i el
repartiment de premis.
El mes de març, concretament el
dia 19, vam anar a Barcelona,
al Teatre Coliseum, a veure la
darrera funció de La Cubana
titulada “Adéu Arturo”. Hi van
anar una quarantena de sòcies
i acompanyants i va ser d’allò
més divertit.
Quan surti aquesta publicació,
ens trobarem en plena celebració
del nostre aniversari, que serà

el 25è + 2. Farem quatre dies
de festa. El dimecres dia 20
organitzem una demostració
floral, a càrrec de la Sra. Mireia
Recasens. El dia 21, una xerrada
amb la Sra. Teresa Forcades i
el 22, a la tarda tenim el grup
Julivert que actuarà a la plaça.
Seguidament, a la Sala del Casal,
ball amb el grup Rubén, on hi
haurà refrigeri per a tothom. I el
dia 23, començarem la jornada
amb una Missa, seguit de vermut
popular a la plaça i exhibició

col·lectiu de dones
Estimats lectors de la revista
Caliu, en primer lloc, desitgem
que estigueu tots bé.
El passat dia 24 de febrer vam
celebrar el Dijous Gras. Com
cada any, vam fer un berenar de
xocolata amb coca per a totes les
sòcies. A continuació vam fer un
ringo.
L’endemà, al bar del Casal,
vàrem començar el Campionat
de Parxís, amb una participació
total de 30 sòcies dividides en
diverses parelles. Properament

19 de març. Sortida al teatre.
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col·lectiu de dones

19 de març. Sortida al teatre.

24 de febrer. Berenar de Dijous Gras.

25 de febrer. Campionat de parxis.

9 d’abril. La Consellera Tània Verge amb la Junta del Col·lectiu de
Dones.

de sardanes amb una cobla.
Seguidament gran dinar especial
d’aniversari, amb fi de festa amb
una actuació musical d’un tenor
i una soprano.
Properament estem preparant

una nova sortida, concretament
al Teatre Tívoli, a veure
l’espectacle
de
l’Antonio
Banderas anomenat “A chorus
line”.
També organitzarem durant

el mes de maig la sortida que
anem a peu fins a Aiguamúrcia,
amb dinar al cafè. De la data us
n’informarem properament.
Us desitgem que passeu una

Bona Diandat Jdeordi!
Sa

Tel. 662 551 251
43814 VILA-RODONA
(TARRAGONA)
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l’escola

TORNEM A LA NORMALITAT

Colònies a l’Entorn d’Aprenentatge de Tremp

Colònies a Ca Manxol de Rasquera

Durant aquest segon trimestre,
a l’escola, hem pogut recuperar
diverses activitats que ens
fan pensar que un retorn a la
normalitat prepandèmica és
possible.

petits, els infants de P3 a 2n,
van anar a la casa de colònies Ca
Manxol de Rasquera. Allí s’ho
van passar d’allò més bé fent una
gimcana pel poble, elaborant pa
o cuidant l’hort.

S’han realitzat les habituals
colònies per a tots els alumnes.
Primer, els infants de 3r a 6è van
anar a l’Entorn d’Aprenentatge
de Tremp on van gaudir i
aprendre amb diferents activitats
com una Escape room al castell
i colegiata de Mur, una visita a
les botigues antigues de Salàs de
Pallars, un taller de geologia per
estudiar els fòssils i finalment van
visitar la central hidroelèctrica
de Talarn. Pel que fa als més

A més a més, una cinquantena
d’alumnes de 3r a 6è van anar
a Barcelona al teatre Poliorama
a veure un espectacle tribut a
Queen. El mateix dia, també van
visitar el renovat museu de Cera
on van xalar fent-se fotos amb
una gran quantitat de figures
conegudes.

ampa
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Durant el mes de març també
s’ha realitzat la setmana
mediambiental on tots els

alumnes han fet un munt
d’activitats, ja sigui tallers o
visites a l’albereda, entorn del
Columbari o a la Font Cervellona
amb l’ajuda de l’Associació La
Sínia. També s’han apadrinat
algunes fonts del poble dins el
programa “De font en font”. Com
ja es fa cada any, els alumnes de
6è han anat al bosc per veure les
diferències entre un bosc cremat
i un bosc recuperat.
I de cara al 3r trimestre encara
tenim moltes més activitats ja
que iniciarem el retorn amb la
setmana de Sant Jordi on tindrem
contacontes a la biblioteca
municipal, visita de l’escriptora
Anna Manso i els ja tradicionals
tallers.

C A L I U

Un any més, i com qui no vol
la cosa, ens trobem a les portes
del final de curs i la festa de
St Jordi marca la recta final.
Un curs que va començar amb
forces restriccions però que
poquet a poquet algunes s’han
anat suprimint. Des de l’AMPA
sempre intentem organitzar totes
les activitats previstes i si convé
les adaptem a la situació en la
que ens trobem a cada moment.
Aquest curs hem pogut gaudir de
les activitats extraescolars i hem
pogut recuperar les sortides i les
colònies. Aquest segon trimestre

ampa

hem celebrat el carnaval,
fent una rua pels voltants de
l’escola, i oferint per part de
l’AMPA un berenar per a tota
la canalla. També hem celebrat
pasqua, aportant els ingredients
necessaris per a que cada infant
es pogués fer la seva mona.
Encarem el tercer trimestre
amb il·lusió i amb moltes ganes
de poder gaudir de totes les
activitats i festes que falten.
Ens agradaria poder recuperar
la sortida familiar, la festa de
final de curs i la graduació
dels alumnes de 6è. Anirem

veient com va evolucionant la
pandèmia i quines instruccions
ens donen des del Departament.
Des de l’AMPA no ens cansem
de donar-vos les gràcies a totes
les famílies de l’escola que
doneu un cop de mà.
Ester Llauradó Calbet
Presidenta de l’AMPA
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a l’altra banda dels ulls

LES PLANES
Superada l’estricta vall del Gaià la part de ponent
del terme de Vila-rodona podríem dir que forma
part de la conca hidrogràfica del Francolí, tot i que
no es pugui apreciar cap xarxa de rases o torrents
fins arribar al torrent de la Fonollosa ja al terme del
Pla de Santa Maria. Tanmateix la lleu inclinació del
terreny hi deriva. El Gaià en tot aquest sector no
va tenir la suficient força per gratar la terra i dirigir
la inclinació cap a la seva conca, ni que fos només
en temps de pluges generoses. En aquest sector, el
terme delimita amb els d’Aiguamúrcia, el Pla de
Santa Maria i Alió. Si bé a la part de llevant del
terme —o a les mateixes terres de conreu del fons
de la vall del Gaià de la seva dreta— els topònims
que defineixen les partides de terra abunden, no

succeeix el mateix en aquest sector. Parlem d’un
territori paisatgísticament inclòs en el catàleg
del paisatge del Camp de Tarragona, en la unitat
denominada «Plana de l’Alt Camp» que comprèn
bona part de la comarca, des dels límits de la conca
del Gaià tirant cap a ponent. Aquest territori l’hem
conegut sempre com «les Planes». La paraula
defineix perfectament l’espai: una terra plana,
d’una certa amplitud, sense muntanyes. Plana no
en un sentit absolut sinó amb petites alteracions
de nivell que en cap cas distorsionen la visió de la
planura. Poques corbes de nivell es gasten en els
mapes d’aquest territori. Planes en plural perquè de
«Planes» n’hi ha moltes, personalitzades en noms
propis: la Plana de... Moltes de les denominacions
particulars o fragmentàries són probablement
complements referits a la propietat que en un
17
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a l’altra banda dels ulls

Pallissa envoltada de vinya.

Ample marge de dues cares.

moment donat posseïa aquella porció de terra.
La delimitació del terme envers els altres tres
esmentats no deu estar pas configurat per elements
orogràfics identificables que els separin, que
siguin els que en concretin les afrontacions. La
continuïtat orogràfica i paisatgística entre els
termes veïns s’estén al llarg d’aquesta gran plana.
De la mateixa manera, per posar un exemple,
existeixen les Planes de Santes Creus, limitant pel
nord amb les vila-rodonines.
Una de les característiques de les Planes és la pedra.
Tones i tones de pedres calcàries que s’apilen amb
destresa, rectitud i plomada formant marges per
contenir diferents nivells de la terra de les parades,
o per acompanyar molts camins teixits com una
immensa xarxa per arribar a les terres de conreus.
Marges dels camins situats només a una de les
bandes o formant un magnífic encaixonament a
banda i banda. A vegades un camí delimita nivells
diferents de la terra a una banda i a l’altra, per això
tindrà només un marge. Però també molt sovint
els camins margenats travessen terres al mateix
nivell a una banda i a l’altra. Els marges que
l’acompanyen no tenen cap utilitat, com no sigui
delimitar les propietats. No tenen sentit pràctic,
però sí que en tenen un de molt precís que no va

ser altre que apilar al límit de la parada les pedres
que va caldre treure del subsòl per fer conreable la
terra, quan fou artigada. Són els marges de dues
cares, a vegades d’una amplada i una alçada que
impressiona. Pedres, així mateix, que s’utilitzaren
per construir les barraques de pedra seca que de
fa temps tant d’interès patrimonial desperten.
Pedres, tantes, que ja no en devien saber què fer
en despedregar la terra verge, apilades en alguns
clapers que trobem al mig o al marge d’una
parada. De marges n’hi ha de diverses formes
constructives. Alguns amb les pedres apilades
en sentit horitzontal fins arribar a l’alçada que
va convenir. En altres l’horitzontalitat del marge
fou culminada amb una filera de pedres posades
de cantell en sentit vertical. Hi ha alguns marges
fets de dalt a baix amb les pedres col·locades en
sentit vertical i fins i tot alguns de forma inclinada.
Marges amples de doble cara amb les pedres més
grosses muntant la paret externa i el pedruscall
a la part interior. Unes i altres formes d’apilonar
ordenadament les pedres deu correspondre a
la tècnica dels margeners que els construïren.
També pedres per edificar les nombroses pallisses
escampades entre els trossos de terra que tanta
utilitat van tenir en èpoques precedents a la

Les Planes, mirant cap al Pla i Figuerola en un dia de «peluda».
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a l’altra banda dels ulls

Claper. Apilonament de pedres.

Parada d’ametllers vells florits.

implementació dels tractors, quan la jornada al
tros era de sol a sol, esmorzar i dinar inclosos.
Edificacions que bellament humanitzen les terres
agràries de les nostres comarques. Lloc de refugi i
sopluig, per guardar-hi eines, estris de tota mena,
trills, palla o per tancar-hi l’animal, les més grans.
Unes necessitats que han desaparegut del tot i que
en no ser-hi la seva conservació està amenaçada,
llevat que existeixi un interès particular del
propietari. El vandalisme i el robatori de ferralla
sovint les ha deixades amb les portes esbatanades
sense que posteriorment s’hagi mostrat interès en
la seva reparació.
Antoni Rovira i Virgili l’any 1926 va escriure un
article a La Publicitat titulat «Els marges vells» del
qual en recollim aquest paràgraf: «Els marges vells!
Són l’arqueologia del camp. Són els testimonis de
la vellúria dels conreus. Molts d’aquests haurien
d’ésser declarats monuments nacionals per tal que
tinguessin una protecció eficaç contra les mans
impies dels bàrbars destructors. Qui no estima els
marges vells no estima la terra, ni sent la poesia
rural, ni comprèn l’esperit del paisatge».
En terres planes com aquestes sovint no es divisa
massa més enllà d’on un es troba. Els horitzons de
seguida queden tapats per la realitat física propera.

Una muntanya es divisa des de molt lluny però el
cor d’una plana com aquesta pot restar amagada
fins que ens hi trobem a tocar. Per això en seguirles detingudament s’escau de poder observar
molts elements incorporats damunt de la terra, que
no esperàvem trobar, sigui una pallissa amb una
figuera al costat, sigui una barraca de pedra seca,
un llarg camí encarrilat entre dos marges, sigui un
petit bosc de pins que romangueren de l’artigatge
o rompuda de les terres. El que sí que es divisen
de lluny són les torres elèctriques que travessen
aquest territori, transportant l’electricitat des dels
llocs de producció als de gran consum.
Les terres agrícolament aprofitades en aquesta
part del terme ofereixen una major diversitat de
conreus que les de la part de llevant. El característic
mosaic mediterrani. La vinya que també hi deu ser
prioritària s’entrellaça amb les fermes oliveres de
la varietat «menya», algunes de les quals tenen un
volum de capçada considerable, tot i que la gelada
de l’any 1956 les va matar. Els dos o tres llucs
que es deixaren de la brosta posterior són ara uns
troncs vigorosos que en segons quins llocs deixen
veure la soca o algun del troncs serrats després
de la gelada. En altres camps al voltant de les
oliveres s’hi ha fet un amuntegament de terra en

Segant a les Planes.

Olivera menya carregada d’olives.
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Barraca de pedra seca.

Camí amb marge lateral amb la marca de les roderes del carro
estampades al rocallís.

sentit cònic que les protegeix. Algunes oliveres
formen fileres situades a les vores d’una parada
o d’un camí, destinada a altres conreus. També
hi podem trobar camps de la varietat arbequina,
que pertanyen a les més recentment plantades. Els
cereals, en aquests darrers anys, es tornen a veure
vestint la terra de verd en temps primaveral. El
blat i l’ordi que del nostre record a l’estiu, nit i dia,
alimentava la màquina de batre del «Sindicat».
L’ametller és l’altre arbre que podem contemplar
amb freqüència. De tant en tant observem petites
parades o filades d’ametllers. Alguns descurats
per no dir abandonats. Sabem que durant dècades
se’n van arrencar molts i així va anar minvant la
magnífica visió que ofereixen durant la florida.
Contrasta l’herència dels ametllers vells amb
algunes plantacions grans que s’han realitzat en
els darrers anys. Recordem molt bé els carrers
de la vila plens de canyissos d’ametlles posades a
assecar al sol. Menys habitual és veure garrofers.
Una mica més cap al sud d’aquesta gran plana de
l’Alt Camp hi són més freqüents, alguns d’una
volumetria que és d’admirar. Segurament deu
existir una frontera invisible definida per les
temperatures hivernals. Més al nord de tant en tant
el fred els mata i més al sud, amb una mica menys
de fred, resisteixen.
La mirada detinguda a les Planes ens fa pensar en
les quantitats ingents d’esforços que el paisatge
actual acumula. Els que realitzaren els pagesos en
un moment donat per anar convertint boscos o erms
en terres de conreu, desbrossant, despedregant
i aplanant la terra. L’esforç per treure la capa o
crosta de pedres present en el subsòl pròxim a
la superfície, per arribar a una terra més fèrtil. I
també l’esforç en inversions fetes ja en època de la
mecanització del camp per adequar les plantacions
a una forma de conrear la terra més eficaç. Des de

fa almenys quatre dècades de tant en tant sonen
les trompetes que anuncien la implementació d’un
«gran» projecte, una «gran» inversió en aquesta
gran plana del nord de l’Alt Camp, de la qual les
Planes vila-rodonines en formen part. El futur
que disfressa interessos particulars del sistema.
Sempre el que ve de fora es notifica a bombo i
platerets i el que sorgeix de les dinàmiques locals
es minimitza. Ara, als inicis de la primavera de
2022 hi tornem a ser. Tal com pinta el futur a nivell
global o planetari, el gran projecte per aquest
territori i pel país sencer hauria de ser optimitzar
l’agricultura respectant les herències per avançar
en la sobirania alimentària que és i serà encara
més la màxima garantia de futur. Que hi hagi
pagesos, que hi hagi atractius i garanties suficients
per tal que el canvi generacional es produeixi
amb la mateixa normalitat que es produeix en
altres sectors, que hi hagi atracció vers el treball
a la terra perquè és garantia de guanyar-se la vida
dignament i amb continuïtat, lluny de perverses
especulacions. I finalment que els governs, des
dels locals al nacional facin el fotut favor de mirar
la terra d’una altra manera.
Josep Santesmases i Ollé
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20 de gener. Missa de Sant Sebastià.

20 de gener de 2022:
* Suspensió de la celebració de la
festa major d’hivern. Només es va
realitzar la missa.
29 de gener de 2022:
* Recuperació de l’espai de la Font
Cervellona amb plantada d’arbres i
arbustos del bosc de ribera.

19 de febrer. Acte d’homenatge a Joan Cunillera i presentació del llibre
de Josep Santesmases.

2 de febrer de 2022:
* Missa de la Candelera amb
benedicció de les candeles i dels
fruits de Sant Blai.
12 de febrer de 2022:
* Presentació, a Santes Creus, del
llibre de Josep Santesmases “Més

enllà de la teva mort. Diàleg (im)
possible amb Joan Cunillera”. A
la sala municipal, inauguració de
l’exposició sobre Joan Cunillera
i al monestir, l’exposició sobre
paisatges de Santes Creus.

29 de gener. Recuperació de l’espai de la Font Cervellona.

13 de febrer de 2022:
* Concert al Casal de “Donesstings”.
16 de febrer de 2022:
* Gravació dels alumnes de 5è
de l’escola mentre connecten en
directe amb l’Antàrtida dins el
projecte “Científiks en joc”.

19 de febrer de 2022:
* Celebració del carnaval amb rua i
ball amb DJ al local de fires.
* Acte d’homenatge a Joan Cunillera
a la biblioteca i presentació del
llibre de Josep Santesmases.

24 de febrer de 2022:
* Sortides de dijous gras dels
alumnes de l’escola.
* Presentació
del
projecte
d’acondicionament
de
les
travesseres de Vila-rodona.
* Berenar de dijous gras del
Col·lectiu de Dones.

19 de febrer. Carnaval.
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25 de febrer. Carnaval a l’escola.

25 de febrer de 2022:
* Celebració del carnaval a l’escola
i a la llar d’infants.

1 de març. Acte de rebuig a la guerra d’Ucraïna.

28 de febrer de 2022:
* Jornada de Portes obertes a
l’escola Bernardí Tolrà.

1 de març de 2022:
* Concentració a la plaça dels
Arbres per manifestar el rebuig
al conflicte bèl·lic entre Rússia i
Ucraïna.

8 de març. Conta contes i lectura del manifest.

2-4 de març de 2022:
* Colònies a Tremp dels alumnes de
3r a 6è de l’escola Bernardí Tolrà.
3 de març de 2022:
* Presentació d’eÀgora, nova app
municipal.

4 de març de 2022:
* Creació d’una totebag feminista
al Lokal Jove en motiu del 8 de
març amb la col·laboració de Berta
Artigal.

6 de març de 2022:
* Espectacle de carrer “Al safareig”.
7 de març de 2022:
* Taller de pancartes feministes per
a joves.

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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18 de març. Presentació del llibre “Endevinalles Musicals”.

8 de març de 2022:
* Lectura del manifest del 8 de
març i contacontes.
9 al 14 de març de 2022:
* Les vila-rodonines Marta Girona

24 de març. Celebració del dia mundial de la poesia.

Bonell i Marta Pié Figueras, els
vila-rodonins Pere Girona Bonell,
Sergi Pié Figueras, Marc Gavaldà
Gotarra i Albert Cunillera Galofré
i el poblenc Eduard Galofré Vidal
varen anar fins a Przemysl (Polònia)

per portar material sanitari per a les
víctimes de la guerra de Ucraïna i
recollir 10 persones refugiades i
portar-les fins a Reus on varen ser
acollits per diferents famílies, en
col·laboració amb l’Associació

31 de març. Visita del vicepresident Puigneró per presentar el Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica de la Plana de l’Alt Camp.

“OpenEurope”.
1 de març de 2022:
* Projecció de la pel·lícula “Frida”.
* Alumnes de 3r a 6è de l’escola
assisteixen
a
l’espectacle
“Discovering Queen” al Teatre

Poliorama i posterior visita al
Museu de Cera.
13 de març de 2022: * Conferència
i concert al Casal per part del Dr.
Estivill.

18 de març de 2022:
*Presentació
del
“Endevinalles musicals”.

llibre

21-25 de març de 2022:
* Setmana mediambiental a l’escola
Bernardí Tolrà.

3 d’abril. Presentació d’un nou llibre de Josep Santesmases.
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27 de març. Caminada solidària en favor de les persones refugiades
d’Ucraïna.

22 de març de 2022:
* Participació dels alumnes de 3r de
l’escola a la Xilofonada realitzada
al Centre Cultural de Valls.
24 de març de 2022:
* Lectura poètica “Guerra, exili i

9 d’abril. La Consellera d’Igualtat i Feminismes visitant la biblioteca.

repressió” per part de voluntàries
i selecció de Josep Santesmases en
motiu del dia mundial de la poesia.

27 de març de 2022:
* Caminada solidària per les
persones refugiades d’Ucraïna.

26 de març de 2022:
* El CEG visita el castell de Querol.

31 de març de 2022:
* Visita del conseller i vicepresident
Puigneró per presentar el pla

9 d’abril. Tània Verge, Consellera d’Igualtat i Feminismes, participant a la taula rodona sobre “La pressió estètica a debat” al Lokal Jove.

director urbanístic a l’Alt Camp.
Coincideix amb la protesta d’un
grup de manifestants.
30 de març-2 d’abril de 2022:
* Colònies a Rasquera dels alumnes
de P3 a 2n de l’Escola Bernardí
Tolrà.

3 d’abril de 2022:
* Presentació a la sala del Centenari
del llibre “Pau Robert Rabadà:
entre els moviments agraris i
el republicanisme” de Josep
Santesmases.

10 d’abril. Diumenge de Rams.

26

6 d’abril de 2022:
* Xerrada a la biblioteca sobre les
comunitats energètiques.
9 d’abril de 2022:
* Ruta BTT Benavarre-LleidaVila-rodona.
* Taula rodona sobre la pressió
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15 d’abril. Divendres Sant, Via Crucis pels carrers de la vila.

estètica amb la presència de la
consellera d’Igualtat i Feminismes,
Tània Verge. Prèviament, visita
de la consellera a l’Ajuntament,
al local del Col·lectiu de Dones, a
l’escola i xut d’honor al partit de
futbol femení entre noies joves i

veteranes.
* Visita guiada a les exposicions
sobre Joan Cunillera a Santes
Creus.
10 d’abril de 2022:
* Benedicció de Rams.
* Espectacle
de
titelles

“Kumulunimbu” al Casal.
11 d’abril de 2022:
* Celebració comunitària de la
penitencia.

15 d’abril: Processó del Divendres Sant, coral parroquial amb la seva directora Neus Santesmases.

14 d’abril de 2022:
* Missa del Sant Sopar i Hora
Santa.
15 d’abril de 2022:
* Viacrucis i Processó.

16 d’abril de 2022:
* Vetlla Pasqual.
17 d’abril de 2022:
* Missa de Pasqua.

14 d’abril. Monument al Santíssim.

16 i 17 d’abril de 2022:
* Cantada de caramelles.

15 d’abril. Processó del Divendres Sant, la Mare de Déu dels Dolors amb els seus portants, d’esquerra a dreta, Sergio Mata Segalà, Aleix Vives Vidal,
Josep Vives Quer, Jordi Cendrós Sorli i Jordi Pàmies Santó que no surt a la fotografia.
27
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La panera a punt.

15 d’abril. Processo del Divendres Sant, portants del Sant Crist,
d’esquerra a dreta i de dalt a baix, Eduard Roger Andreu, Roger Vives
Quer, David Gómez Vives, Marc Badia Miró, Moisès Marti Quer, Josep
M. Robert Segarra, Jordi Diaz Ferré i Miguel Montoro.

16 d’abril. Celebració del Dissabte de Glòria conjuntament amb altres parròquies del mig Gaià.

16 i 17 d’abril. Les Caramelles tornen després de la Covid-19.

Expedicionaris a Przemysl (Polònia), d’esquerra a dreta, Albert Cunillera
Galofré, Pere Girona Bonell, Marta Girona Bonell, Sergi Pié Figueras, 17 d’abril. Els i les cantaires en un petit refrigeri ofert pel Casal, després
Eduard Galofré Vidal i Marta Pié Figueras.
de cantar per tot el poble.
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Els expedicionaris amb el grup de refugiats i refugiades.

Estació de tren de Przemysl (Polònia), lloc de trobada.

el temps
El període comprès entre el
final del segle XIX i l’esclat de
la Guerra Civil, representa una
etapa que podríem denominar
d’or per a la meteorologia
catalana.
Apareixen figures de prestigi
internacional com
Eduard
Fontserè o Ramon Jardí...... tot
plegat desapareix el 1939.
L’observatori del Turó de
l’Home, impulsat pel servei
meteorològic de Catalunya amb
motiu de l’any polar del 1932,
va ser el primer observatori
meteorològic de muntanya.

TEMPERATURES 1r TRIMESTRE 2022
25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

-5,0
Minima

Màxima

RESUM TRIMESTRAL

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:

Gener

Febrer

8,2 ºC
14,5 ºC
3,4 ºC
22,4 ºC Dia: 01
-0,7 ºC Dia: 23
0,7 mm
0,5 mm Dia: 10

10,5 ºC
16,4 ºC
5,8 ºC
21,7 ºC Dia: 17
2,5 ºC Dia: 10
1,4 mm
0,7 mm Dia:14

Març
10,7 ºC
15,2 ºC
7,3 ºC
20,5 ºC Dia: 27
2,8 ºC Dia: 09
93,2 mm
34,0 mm Dia: 12

(Informació facilitada per Servei Meteorològic de Catalunya)

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

VILA-RODONA
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EL CERAMISTA ENYORAT
Anys del passat, tot caminant cap
el 2000. Un temps pobre i trist per
bastants famílies a la part alta del
municipi. Una ràpida emigració es
deixa sentir. Callen els masos quan
es buiden, moltes d’aquelles cases
que mai havien quedat soles. La
manca de treball o un mal treball
per al jovent i les poques garanties
o cap garantia per un futur millor,
per una supervivència digna per a
moltes famílies, empeny a buscar a
les ciutats un altre mitjà de vida ben
entenedor. Al poc temps, doncs, la
buidor i l’enyorament espantava
els que allí quedaren. Alguns
pel tarannà conservador, d’altres
per tenir allí terres i patrimoni
encadenant així tan per bé com
per mal, tot fent-se cuidadors,
vigilants i jardiners d’aquell terrer.
Allí, doncs, era l’inici al camp de
la maquinària que esborraria bona
part d’un món rural i els seus antics
sistemes, la falta de braços i les
noves necessitats de la pagesia,
havia d’actuar més pràctic, (a
vegades criticat) però necessari,
amb una clara visió de futur, durant
aquella recta final d’uns sistemes
antics i gens rendibles.
Aquesta era la situació d’aquell petit
món tan complex, amb bona part de
terres costaneres que demanaven
un altre ritme de treball i profundes
transformacions. Es caminava
ràpidament cap a una altra època.
Prosseguien uns anys tristos i buits

després de l’emigració de tantes
famílies. Ara repetim el principi...
tot caminant cap al 2000.
Tres artistes amb no massa anys
de diferència arriben a la petita
comunitat omplint tres masos
buits. Arriben carregats d’ideals i
bullint de projectes i d’il·lusions.
Es relacionen ràpidament amb el
veïnat. Ara, aquí tan sols parlarem
d’un d’ells, de la seva arribada, la
seva presència en aquell racó de
món que amb part de la bona gent,
el més brillant era el paisatge. Ell
era el Frederic Hilari, un reconegut
ceramista de la seva època. Ell
s’adona ràpidament, així que trepitja
la plaça del nucli de Mas d’en Bosc,
es convenç que aquell havia de ser
el seu món tan buscat. Parlarem
doncs, de l’Hilari (és com la gent
d’allí l’anomenava) l’amic artista de
les masies. Ell, ràpidament s’omple
els ulls i l’esperit del valuós entorn
paisatgístic, aleshores quasi verge
en bona part, tal com era segles
endarrere. El ceramista hi trobà
les soledats i quietuds, una potent
base per a les seves creacions. La
Casa Gran d’allí, és el seu “castell”
com ell deia. Aquella “Casa Gran”
omplerta d’històries per la seva
antiguitat on deien que els fantasmes
del passat encara semblava no
haver abandonat del tot la gran
construcció. Els Canyelles Puig,
els antics propietaris, una important
família dels segles passats on potser
en la imaginació s’hi escoltaven
les petjades, les veus, les caceres,

festes i àpats, amb gent important
de fora, on tot després semblava que
arribés amb sons llunyans, també
s’escoltarien els sons llunyans de
les grans tragèdies. Aquests eren
els pensaments d’alguns. L’artista
generós amb imaginació, creia que
era impossible que una estructura,
que havia donat cobert a tanta vida
i tan de temps, després...es buidés
del tot.
L’Hilari, ple d’emocions en aquella
etapa, on a dintre seu hi habitava
la joventut, a part dels entorns,
s’enamora
d’aquelles
golfes
plenament amples i lluminoses
on tot el bo hi arriba des de les
muntanyes properes i una terra
encara preservada des de segles.
Allí l’Hilari instal·la el seu taller
durant tants anys com la seva força
li permet. Ell treballa, passeja,
exposa, viatja sovint a Menorca,
torna i es queda molt de temps, busca
noves creacions i així es debat entre
el seu taller, els entorns, amics i en
molts moments li escau la solitud i
la reflexió com artista. Passen molts
anys, la gent d’allí el troba a faltar
perquè les seves absències cada
vegada són més dilatades. Quan
torna, es veu cansat, tots aquells
anys no passen gratuïtament per
ningú, per l’Hilari tampoc. Es
queda a Menorca alguna llarga
temporada refent tal vegada aquella
salut deteriorada i quan millora
torna, encara que sigui per poc,
al seu “castell”. I si no ho pot fer,
truca per telèfon a la Maria Teresa

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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d’allí a “cal Miquel” interessant-se
per tot. Mentrestant aquell estudi
de la “Casa Gran”després de tants
anys de frenètica activitat, va
callant i perdent la força en el cor
mateix d’aquell món rural. Tot es
va silenciant, ben a prop d’aquells
grans finestrals, el rellotge de
sol d’aquella Casa Gran, segueix
marcant les hores com sempre, com
ho ha fet des de segles, la intempèrie
i el temps l’ha esborrat una mica,
però encara té força. Als interiors
hi deuen quedar moltes restes de
ceràmiques i de tot, peces acabades,
d’altres a mitja composició tot
guardava les mans i l’esperit de
l’artista que ja no hi pot anar.
El Frederic Hilari, ja retirat,
vivia últimament a Tarragona.
Necessitava ajuda i la tenia. Diuen
que tots els dies feia una curta
passejada fins arribar al balcó i
admirar la Mediterrània, era vell
i estava cansat, però aquell seu
esperit somniador i viatger, per uns
moments, devia recrear la seva ment
des de lluny. Malauradament en una
d’aquestes curtes passejades, pateix
un petit accident que no havia de
ser tant greu, però per l’edat i les
circumstàncies, és traslladat a
l’hospital. Allí contrau el “COVID”
i mor... la gent de les masies trobava
estrany el seu silenci, no fa pas
massa temps que s’assabentaren de
la seva mort.
La gent d’allí ho ha sentit molt, hi
fa falta, hi fa molta falta, encara
que fos amb aquells viatges curts i

retalls
separats dels últims anys o aquelles
trucades de telèfon a aquella
persona d’allí.
Ara, després de tot, volem oferir-li
aquestes paraules i un gran i bon
record i un agraïment per haver
escollit Mas d’en Bosc per la seva
generosa vida creativa i també
sociable.
Ara tan sols aquells grans finestrals
d’aquell estudi adormit, tan
sols hi viatgen les orenetes cada
temporada.
La Casa Gran, aquell niu de vida
de tants anys, ara està en venda,
algun hereter del ceramista, així ho
exposa...
		

Enriqueta Vives

RECORDS I REFLEXIONS
NAIXEMENT
• 1950
Quan naixia un infant era norma
batejar-lo als 5 o 8 dies després
d’haver nascut.
El bateig desfilava de la següent
manera:
Sortia el nadó en braços de la
llevadora fins a l’església i al seu
darrere l’acompanyament: pare,
padrins, etc. , la qual cosa vol dir
que sortia abans de casa el nadó que
la seva mare. Era molt mal vista
una partera que sortís de casa seva
abans de batejar el seu fill.
• 2000

Primer surt de casa la mare que el
fill, ja que quan el bategen ja té 8
o 10 mesos i fins i tot n’hi ha algun
que ni el bategen tampoc.
PRIMERA COMUNIÓ
• 1950
Se celebrava de manera molt
solemne sempre i quan el
protagonista tingués la consciència
neta de tot pecat mortal, saber i
pensar qui anava a rebre, i estar
dejú des de la mitjanit. Després els
de dins casa, és a dir, pares, avis,
germans, celebraven la festa amb
un bon dinar.
• 2000
Amb la solemnitat en que se celebra
jo no ho sé perquè tenint en compte
que Nostre Senyor Jesucrist és el
mateix i 50 anys endarrere s’havia
de rebre en dejú i ara abans de
prendre l’Hòstia Consagrada fan un
“banquetasso”, jo ja m’he perdut.
Referent a la festa posterior a
més a més dels de dins a casa es
fa un dinar en un bon restaurant
convidant els parents més llunyans
i els amics més indiferents.
ADOLESCÈNCIA
• 1950
Llavors en el medi rural i
concretament a Vila-rodona, els
adolescents estaven immersos en
els treballs del camp pagès.
Un se’l considerava més home si en
comptes de llaurar mil ceps només
en llaurava 900 o si sabia empeltar
o no en sabia o bé si sabia segar
amb la dalla o només amb la falç.
En el camp esportiu era molt
admirat qui sabia jugar molt bé a

C/ de la Font, 82
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retalls
futbol, escacs, ping pong, etc.
En el camp del lleure qui sabia
ballar molt bé,
qui explicava
acudits i qui tenia Mobilete se’l
considerava més home que el qui
només tenia bicicleta...
• 2000
D’adolescents que es dediquin a
l’agricultura n’hi ha pocs i si n’hi ha
algun que pensi massa en el tractor
i les seves màquines a vegades
sents comentar que són molts rucs
aquella canalla de treballar tant. Ara
resulta que és al revés, qui pensa en
treballar és un ruc.
Qui pensa en fer el dropo i
gamberrades, aquell és un paio llest
i espavilat.
En el camp esportiu avui ja ni se’n
parla del nostre “mundillo” que ens
envolta, ja que només es parla del
Barça.
En l’àrea del lleure, ja ho hem
perdut tot, ja no es fa ball a Vilarodona, ja no s’expliquen acudits, i
els cotxes es desplacen a horitzons
molt llunyans.

DITES POPULARS
Abril finit, el camp florit.
Maig calent i plujós fa l’any ric i
abundós.
Bon sol pel primer de juny, any de
llegum.
Pel juliol, molt soroll i no plou.
En la boca del discret el que és
públic és secret.
El pare guanya el ral i el fill el
gasta mal.
Bo, poquet i sovintet és al cos
profitoset.
La mar en calma molt enganya.
Tota bona cuinera és tomaquera.
Qui vol un gust ha de tenir un
disgust.
Guarda’t d’ase acorralat
i d’enemic reconciliat.
Quan n’hi ha pels camps n’hi ha
pels sants.

Marina Rañé Piñana

EDAT MÉS MADURA

VELLESA

• 1950
En aquell temps el més vell de la
casa era el cap de casa, fos pare,
avi, vidu... ell guiava les rendes
de la família encertadament o
equivocadament i no es feia res ni es
prenia cap decisió que ell no donés
el vist-i-plau. A més a més que
com ell era qui tenia i administrava
els diners era l’amo i senyor de la
casa,i alguns d’ells ni acceptaven
comentaris.

• 1950
En aquell temps el vell, fos pare
o bé fos avi, sobretot ell. Que no
li faltés res, ni menjar ni beure ni
llenya per a escalfar-se, tota classe
d’atencions i respecte. Ja que prou
s’ho mereixia perquè ell en èpoques
molt difícils havia passat moltes
calamitats i esforços per tirar la
família endavant.

• 2000
Aquí com quan una parella es casa
es posen a viure sols...
Són ells, els joves, qui prenen les
decisions que creuen convenient.
Per altra banda, com que la majoria
de gent gran no tenen ni carnet de
conduir ni mitjans per a desplaçarse, tampoc poden activar moltes
decisions.

• 2000
La majoria de vells reben dels seus
successors moltes morrades o cops
de colze com vulgarment es diu.
Molt sovint sento a dir quan un vell
intenta donar un consell en algun
dels seus descendents “cuideu-se
de vós” o bé “aparteu-vos d’aquí
que feu nosa”. I si això fos poc, el
porten a una residència on viuen,
si d’allò se’n pot dir viure, apartats
de la calor i companyia dels seus
familiars on acaben els seus dies
consumits d’enyorança i amargura.
† Josep Figueras Domingo

XXXII CERTAMEN LITERARI

SANT JORDI 2022

CATEGORIA A (nens i nenes de cicle inicial)

1r premi: La fada i la princesa
Maria Klumpp Rubió Escola Bernardí Tolrà (Vila-rodona)
2n premi:El sol, la lluna i el núvol
Rebeca Herranz Escola Sant Ramon (El Pla de Santa Maria)
3r premi: El Diego i el mag malvat
Diego Mirón Escuer Escola L’Estel (Bonastre)
4t premi: El planeta rodó
Ona Ferré Mateu Escola Mare de Déu de l’Esperança (Figuerola)

CATEGORIA B (nens i nenes de cicle mitjà)

1r premi: L’asteroide mai vist
Roc Peña Piñol Escola Mare de Déu de l’Esperança (Figuerola)
2n premi: El pèsol
Javier Cuenca Sánchez Escola Sant Miquel (El Pla de Manlleu)
3r premi: L’aventura de l’Everest
Berta Marginet Mayolas Escola Joan Plana (Puigpelat)
4t premi: Pirates poca traça
Dídac Fortuny Martínez Escola Bernardí Tolrà (Vila-rodona)

CATEGORIA C (nens i nenes de cicle superior)

1r premi: La gran Alexandra
Marina Griñó Anglès Escola Sant Ramon (El Pla de Santa Maria)
2n premi: Unes vacances rares
Samir El Idrissi Escola Bernardí Tolrà (Vila-rodona)
3r premi: Les cinc puntes
Lara Roset Anglès Escola Mare de Déu de l’Esperança (Figuerola)
4t premi: Els reptes del gat
Thaïs Rubio Quintas Escola Berenguer de Montoliu (Masllorenç)

EL JURAT ESTAVA FORMAT PER:
MARGARITA GALOFRÉ FORTUNY, NEUS ROIG MONTANÉ,
ISA TELL ROSICH I GEMMA FERRAN BLANCH
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ESPAI A LA
NOSTRA LLENGUA
És l’hora de fer una Catalunya que lideri un Pacte Nacional
per la Llengua que corregeixi, incentivi i incrementi l’ús de
la llengua catalana en tots els sectors socials, especialment
en els de més impacte comunicatiu, entre la població jove i allà
on encara és deficitari.

Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible.
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