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quest estiu, definitivament, podrem estrenar les noves instal·
lacions de la piscina municipal, un projecte que ens fa molta
il·lusió poder compartir amb tots els veïns i totes les veïnes de La
Vila. Quan la situació pandèmica ho permeti, us convidarem a una
jornada de portes obertes.
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Impulsem
actuacions, tot
i la pandèmia

OPINIÓ

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE VILA-RODONA

Ha passat més de mig any des de l’última edició de “La Casa
de La Vila”, uns mesos marcats per la Covid-19, però ara ja
veiem que, gràcies a la vacuna, podrem tornar a l’estabilitat
sanitària anterior. Cada dia són més les persones del nostre
poble que reben la protecció contra el virus.
La vacunació s’ha fet amb criteris sanitaris i de vulnera·
bilitat: persones dependents i cuidadors, personal sani·
tari, docents, gent gran, etc.

pública, apostem per les energies renovables, etc. Tot
això, sense perdre de vista les necessitats socials que té
el nostre poble i més en aquests moments de pandèmia.

A La Vila, encarem el futur amb actuacions en diversos
àmbits. La inversió pública més gran que hi ha hagut
mai al nostre poble, 3.600.000 euros, és per a la nova
escola. Hem finalitzat l’obra de connexió d’abastament
d’aigua, iniciem les obres de l’entorn del Columbari,
canviem canonades de fibrociment, ampliem el
clavegueram des del carrer de La Claveguera fins a
Les Fonts Fresques (en vistes a la nova depuradora), al
mateix temps que millorem els altres serveis d’aquests
carrers i pavimentem de nou tot el carrer de La Font.
Estem arranjant camins i a l’estiu estrenarem la nova
piscina, hem ordenat més estacionaments a la via

Tot l’equip de govern esperem que aquest segon núme·
ro de la revista us aporti tota la informació relativa al
nostre poble i us volem demanar una mica de paciència
en aquest període d’obres que iniciem, ja que alterarà
el nostre dia a dia. També us felicitem de com hem sa·
but comportar-nos i respectar-nos en aquests temps de
pandèmia, de mesures restrictives i de prohibicions.
Cuidem-nos molt que el futur és nostre.
Ramon M. Bricollé
Alcalde

Compromesos amb la cultura de l’aigua

U

n dels nous reptes per a aquesta legislatura és aconseguir millorar la
xarxa de sanejament i poder recuperar l’espai del riu Gaià al seu pas per
Vila-rodona. Per tal d’assolir aquesta fita, caldrà construir una estació de·
puradora (es preveu que podria entrar en funcionament a mitjans de 2022)
i fer millores a la xarxa de clavegueram, que consistiran en unir en un sol
col·lector els diferents efluents d’aigües negres que actualment s’aboquen
al riu. Una vegada units tots els punts, des d’una estació de bombament
s’enviarà aquesta aigua a la futura EDAR. El projecte del col·lector ja està
licitat i a punt d’executar-se. Aquesta actuació renovarà les escomeses de
sanejament i pluvials del carrer de la Font, se soterraran les línies de fibra
òptica de telefonia i també el cablejat de l’enllumenat públic. Paral·lelament,
s’està acabant el projecte per a la millora del camí a l’antic camp de futbol i
el bombament de les aigües residuals generades a la banda dreta del Gaià.
D’aquesta manera, el poble de Vila-rodona, compromès amb la cultura de
l’aigua, es fixa l’objectiu de no abocar ni una gota d’aigua bruta al riu. Amb
l’esforç de tots ho aconseguirem.
Guillem Güell
Regidor de Serveis Municipals, Via Pública i Sostenibilitat
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Impulsem el
projecte de
depuració
de les aigües
residuals

H

em aprovat el projecte i la licitació
de les obres del nou col·lector de
residuals en baixa i de la pavimentació,
renovació de la xarxa d’aigua potable i
canalització per a futurs serveis al car·
rer de la Font. Els dos projectes s’execu·
taran de manera conjunta per tal d’op·
timitzar els recursos. En aquest sentit,
al carrer de la Font, s’aprofitarà per a
pavimentar i fer les voreres noves, al·
hora que es deixarà espai al subsòl per
a passar-hi el subministrament d’aigua,
però també de l’enllumenat públic i dels
serveis de telecomunicacions.

El compromís del consistori amb
l’Agència Catalana de l’Aigua és ordenar
els col·lectors d’aigua per tal de desviarla cap a la depuradora amb l’objectiu
final d’aconseguir la millora ambiental
i el sanejament del riu Gaià en el seu
pas per Vila-rodona, de manera que el
seu entorn es converteixi en un espai
de lleure pels veïns i per les veïnes del
municipi.
Els projectes, l’execució dels quals suma
un import global de 375.000 euros, es
finançaran a partir de les subvencions
que l’Ajuntament ha rebut del PAM de
la Diputació de Tarragona, per al nou
col·lector de residuals en baixa (175.000
euros); i del PUOSC de la Generalitat
de Catalunya, per a la pavimentació,
renovació de la xarxa d’aigua potable
i canalització per a futurs serveis al
carrer de la Font (200.000 euros).
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L’obra hauria d’estar enllestida, com a
molt tard, a finals del mes de setembre
d’aquest 2021.
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Garantim el
subministrament d’aigua

E

l primer trimestre de 2021 s’han realitzat els treballs de connexió
del pou ubicat al polígon Les Arenelles amb el dipòsit de Saldó II,
que tenen per objectiu resoldre els problemes de subministrament
d’aigua que es produeixen durant l’estiu, quan un pou privat s’ha de
connectar a la xarxa pública per a abastar tota la població.
Les obres, executades per Agrotècnica del Segrià, han consistit en
una perforació dirigida d’una longitud de 45 metres per a poder tra·
vessar el vial d’accés a l’autopista AP2.
Amb aquestes obres, el consistori doncs, assegura el subministra·
ment d’aigua al municipi durant les properes dècades a través de l’ús
d’un pou que fins ara ha estat infrautilitzat, ja que les empreses del
polígon industrial no fan un gran consum d’aigua.
Les obres han estat cofinançades per l’Agència Catalana de l’Aigua i
l’Ajuntament de Vila-rodona, amb un pressupost global d’123.712,67
euros.

Connectem el poliesportiu
i l’escola a la xarxa pública
Un altre dels projectes relacionats amb la gestió de l’aigua, és la con·
nexió del poliesportiu i de l’escola a la xarxa pública de clavegueram
mitjançant l’estació de bombeig d’aigües residuals. L’actuació té un
pressupost de 30.000 euros.

Canviem la canonada d’aigua
de fibrociment del camí Fondo
Recentment, hem adjudicat les tasques de substitució de la cano·
nada d’aigua del Camí Fondo (des del pont de l’autopista fins a la
rotonda), per una de polietilè, més segura.
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El mes de desembre passat vam aprovar, per unanimitat, el pressupost de 2021, que
preveu un augment de les inversions del 39%. Les despeses previstes sumen un total
de 2.189.700 € i suposen un increment del 17% respecte al pressupost aprovat el
2020 (1.886.097 €) perquè també creix la despesa corrent (9%). Els ingressos també
augmenten, motiu pel qual es podrà fer front a bona part de les despeses, deixant un
petit dèficit de 30.000 euros.

L

es inversions plantejades estan relacionades amb la
modernització dels serveis municipals, com la pavi·
mentació i construcció de serveis al carrer de la Font, la
construcció del col·lector del clavegueram, o el bombeig
d’aigües residuals del pavelló i de l’escola. La resta d’in·
versions són actuacions concretes a la Biblioteca, a la
Casa de Cultura, a la Llar d’Infants, al Pavelló o al Centre
de Dia. Les inversions totals a realitzar sumen 724.115 €,
les quals suposen un 33% del pressupost.

Cal recordar que altres inversions que es troben en mar·
xa i que encara no s’han pagat, anirien a compte dels
estalvis generats els anys anteriors (piscina i unió del di·
pòsit del polígon amb el dipòsit central d’aigua).

A més, una part important d’aquestes inversions se
sufragaran amb els ingressos derivats de subvencions
d’altres organismes com la Generalitat (PUOSC i altres
subvencions) i la Diputació de Tarragona (PAM i altres
subvencions), les quals suposen un ingrés previst de més
de 435.000 €. La resta d’ingressos, fins a 2.160.000 €,
s’espera ingressar-los dels impostos (936.000 €), taxes
municipals (230.000 €) i altres aportacions de la Gene·
ralitat de Catalunya, Diputació de Tarragona i Govern
d’Espanya (582.000 €). També s’ha pressupostat, per
darrer any, l’IBI especial associat a l’Autopista de Peatge.
A mitjans del 2021, aquesta autopista deixarà de ser de
peatge i aquests ingressos ja no es podran considerar.

Les inversions:
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Pavimentació i construcció dels serveis al c/ de la Font

170,000.00 €

Condicionament voltant Columbari (FEDER)

154,000.00 €

Construcció del col·lector del clavegueram

140,000.00 €

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

77,000.00 €

Mur de contenció prolongació Av. Pau Casals

40,000.00 €

Bombeig aigües residuals del pavelló i de l’escola

38,000.00 €

Substitució dels comptadors d'aigua (tele-lectura)

28,475.00 €

Inversió en camins

20,000.00 €

Millora dels quadres elèctrics de l’enllumenat públic

16,000.00 €

Ampliació plaques fotovoltaiques pavelló (2ª fase)

14,000.00 €

Pel que fa a les despeses, destaca la despesa orientada
a fer front a l’impacte derivat de la pandèmia amb un
increment de la despesa en serveis socials i promoció
social (augment del 16% de despesa corrent), en comerç,
turisme i petites i mitjanes empreses (augment del 30%
de la despesa corrent), a més de reforçar la despesa en
aquells serveis que es presten directament des de l’Ajun·
tament, com són, educació (augment del 6%) i benestar
comunitari (aigua, recollida selectiva, etc.) amb un aug·
ment de la despesa corrent del 16%.

En aquest àmbit, l'augment de la despesa s’explica per
la voluntat de modernitzar aquesta prestació de serveis
ja sigui a través de la reducció del consum d’electricitat
i augmentant la part que es genera de manera pròpia,
obtenint un consum d’aigua més eficient i reduint la
fracció de rebuig que es genera en la recollida de residus
domèstics i comercials.
L'Ajuntament també es compromet amb la cultura i l’es·
port, mantenint la despesa en aquests apartats.

El passat mes d’octubre, vam aprovar les
ordenances fiscals per al 2021.
A causa de l’actual situació d’emergència
sanitària, hem congelat la major part
dels preus públics, les taxes i els altres
impostos de caràcter municipal. No
obstant, hem actualitzat alguns preus.
a) Actualitzem l’ordenança que regula l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica. Fins ara, es diferenciaven
dos tipus de vehicles: els que tenien motors elèctrics i
els híbrids per una banda, i els altres per la resta de ve·
hicles. Aquest primer grup de vehicles comptava amb
una bonificació del 30%. Amb l’objectiu de reforçar el
nostre compromís amb les polítiques mediambientals,
hem actualitzat la classificació seguint les directrius
de la DGT i s’ha aprovat que els vehicles tipus ECO 0
tindran una bonificació del 50%, mentre que la resta de
vehicles mantindran el mateix impost.
b) Actualitzem la taxa per expedició de documents ad·
ministratius, de manera que ens ajustem més al cost
real que té l’expedició d’aquests documents.
c) Modifiquem l’ordenança reguladora de la taxa de ce·
mentiri municipal, actualitzant els preus de conservació
i neteja als següents imports: nínxol (10 €), panteó (15 €),
tombes (12 €) i columbaris (5 €). En aquest cas, es vol que
aquests ingressos permetin cobrir les despeses de mante·
niment del cementiri, en un context en el qual es té pre·
vist una important inversió d’adequació de l’espai.

Impulsem una campanya de
sensibilització per a fomentar la
recollida d’excrements dels animals
de companyia a l’espai públic
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E

l mes de novembre passat vam posar en marxa
una campanya de sensibilització per a fomentar
la recollida d’excrements de gos als carrers, places i
altres espais públics del municipi. Aquesta iniciativa
vol conscienciar als propietaris i a les propietàries de
gossos que realitzen actes incívics en no recollir els
excrements dels seus animals de companyia, una res·
ponsabilitat inherent a la seva tinença.

Així, vam instal·lar un total de 17 cartells en diferents
espais del poble per tal de cridar l’atenció i recordar
que cal recollir els excrements dels gossos a la via pú·
blica amb el missatge següent: «Si us plau, recolliu els
excrements dels vostres animals».
Actualment, estem treballant per habilitar, al llarg
d’aquest any, dos pipicans, que estarien ubicats a l’en·
torn del Castell i a l’Arbreda.

d) Actualitzem els preus de les taxes per la tramitació
i l’atorgament de la llicència de les activitats sotmeses
al règim d'intervenció integral de l'administració ambi·
ental, ajustant-se al cost administratiu que tenen. Com
sempre, es mantenen les bonificacions en aquells casos
que concorrin situacions específiques.
e) Actualitzem els preus de lloguer de les instal·lacions
del poliesportiu municipal, diferenciant en aquells ca·
sos en els quals els que lloguin les instal·lacions siguin
entitats o clubs de Vila-rodona, Aiguamúrcia, Rodonyà
i Montferri; empreses, clubs, entitats i penyes de fora
d’aquests municipis; i el cap de setmana. També s’ha ac·
tualitzat el preu de lloguer de la pista en el cas de realit·
zació d’un concert o una festa.

Instal·lem papereres noves
Durant els últims mesos, hem instal·lat 30 papereres
noves a diferents espais del poble reforçant, sobretot,
l'Avinguda Enric Benet. L'objectiu d’aquesta actuació és
assolir mantenir més nets els carrers i places del poble.
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Finalitzen les
obres de la C-51
El departament de Territori
i Sostenibilitat ha donat per
finalitzades les obres de millora
de la carretera C-51 (que
connecta Valls i el Vendrell) al
seu pas per Vilardida i que havien
estat paralitzades des de 2010.

L

’obra ha consistit en l’eixamplament
de la carretera, la millora dels revolts,
la formació de nous accessos, la cons·
trucció de nous camins a cada costat de
la carretera i la construcció de passos
per a donar continuïtat al trànsit de ve·
hicles agrícoles. La principal dificultat
de l’actuació ha estat resoldre el pas per
sobre del riu Gaià, on s’ha eixamplat el
pont d’accés, però que presentava pro·
blemes pels jaciments arqueològics que
es van descobrir a l’entorn.

El mes de desembre passat, el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Damià Cal·
vet, va visitar les obres, acompanyat de
l’alcalde, Ramon M. Bricollé i els alcal·
des de Bràfim, Xavier Rius; de Rodonyà,
Enric Ferré; de Montferri, Josep Ruiz; i
l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Ag·
nès Ferré. Els treballs, en un tram de 2,5
quilòmetres, han tingut un cost de 6,5
milions d’euros.
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L’Ajuntament de Vila-rodona i el depar·
tament d’Educació hem signat el conve·
ni que fa efectiu el compromís de la Ge·
neralitat per a construir la nova escola
del poble. La signatura es va escenificar
el 19 de març passat, quan el conseller
d’Educació, Josep Bargalló, també va vi·
sitar l’entorn de l’actual centre educatiu.

Fotografies cedides per la Generalitat de Catalunya
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El Columbarium Tapa va ser premiat
en la 37a Nit de Premis de Valls amb
el reconeixement a la Salvaguarda
del Patrimoni Cultural que premia les
iniciatives culturals en l’àmbit públic.

A

mb aquesta proposta de tast musical, els establi·
ments restauradors del nostre poble ofereixen ta·
pes romanes amb maridatge mentre es fan concerts en
directe a l’entorn del Columbari.
El premi va ser recollit per l'alcalde, Ramon M. Brico·
llé, i la regidora de Turisme, Anna Maria Corts, en l'acte
que va tenir lloc dissabte, dia 19 de setembre de 2020, al
Convent del Carme de Valls.
La 37a Nit de Premis de Valls va premiar un total de 14
personalitats, empreses i establiments en una edició que
va haver de canviar de format a causa de la pandèmia
per la Covid-19: l’aforament es va limitar a 200 perso·
nes, es va anul·lar el sopar i es va canviar la ubicació
habitual, al Centre Cultural Municipal, per a poder-lo
fer a l’aire lliure.

L

’any 2021 va començar amb un
temporal de neu considerable,
encara que al nostre poble no es va
fer notar amb tanta intensitat: els
camps es van enfarinar i, tot i que

ens havíem preparat repartint sal
pels carrers per evitar relliscades, la
neu no va agafar i no es van gene·
rar problemes de mobilitat ni talls
de subministraments.
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Millorem

la via pública

D

urant els últims mesos, la brigada
municipal ha realitzat diferents accions
de millora a la via pública. S’han reordenat
les places d’aparcament a l’Avinguda Enric
Benet, on ara només es pot aparcar a la
banda dreta, per tal de millorar la visibilitat
i la seguretat dels vianants, mentre que,
en conseqüència, també s’han ampliat les
places d’aparcament.
Els treballs també s’han realitzat en
diferents espais del poble. S’ha repintat la
senyalització horitzontal: passos de vianants
i espais d’aparcament. A més, s’ha creat una
nova plaça d’aparcament per a discapacitats
davant de la farmàcia (l’altra està situada a
la zona de la plaça de Catalunya).
L’Ajuntament de Vila-rodona ha invertit
prop de 1.000 euros a la millora de la via
pública.

Millorem
la seguretat
viària

A

mb l’objectiu de minimitzar la circulació
de vehicles al nucli del terme municipal,
el darrer trimestre de l’any passat vam re·
duir les zones destinades a l’estacionament
de vehicles als carrers Dr. Ferrer i Sant Llo·
renç, a la plaça Vella i a la costa del Buc.
D’aquesta manera, també hem aconseguit
millorar la seguretat dels vianants i la mo·
bilitat viària, ja que es tracta de carrers molt
estrets on la circulació de vehicles és dificul·
tosa.
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També s’ha habilitat la plaça de l’Hospital
com a aparcament diürn autoritzat per als
vehicles dels titulars dels comerços de la
zona per tal d’afavorir la càrrega i la des·
càrrega i no causar perjudicis en els negocis
locals.

La nova piscina municipal, a punt
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Aquest estiu, finalment, ja podrem gaudir de les instal·lacions de la nova piscina
municipal, que disposen d’una piscina per a adults de 250 m2 de superfície, d’una
piscina petita de 75 m2 de superfície i d’un solàrium amb gespa artificial, a banda
de les dutxes i la zona de vestidors. Durant la temporada de bany, també s’instal·laran para-sols i gandules en zones d’ombra a l’àrea de platja.

E

l nou equipament, al qual s’accedirà pel carrer de la
Pagesia Catalana, és el projecte més rellevant de la
primera meitat d’aquesta legislatura, ja que permet do·
tar el poble d’unes instal·lacions modernes i que com·
pleixen els criteris de sostenibilitat.

Les obres de la nova piscina municipal de Vila-rodona,
adjudicades a COASA, han tingut un cost de 582.479
euros repartits en dos lots, el de la construcció de la pis·
cina (301.158 euros) i el de la construcció dels vestidors
(281.321 euros). L’Ajuntament ha finançat l’obra al 100%
amb tresoreria municipal (sense injecció econòmica de
cap altra administració) i, a més, es paga amb la partida
de romanent, és a dir, de l’estalvi pressupostari de les
dues anteriors legislatures.
L’Ajuntament havia programat una jornada de portes
obertes a les noves instal·lacions durant la 627a Fira
Agropecuària, però es va haver d’ajornar a causa de
l’actual situació de crisi sanitària per la Covid-19. No
obstant, es preveu poder programar-la durant aquesta
primavera per tal que tots els veïns i totes les veïnes la
puguin veure abans d’obrir per la temporada d’estiu, a
mitjans de juny, quan es vol fer la inauguració oficial.

Durant els últims mesos, també s’ha millorat l’entorn
annex de la zona de les Moreres, que s’ha pavimentat.
També s’han rehabilitat les pistes de petanca i de bitlles.
A més, es mantindrà l’espai de sota l’escenari del Casal
per tal que, qui ho vulgui, hi pugui fer celebracions, com
ja s’havia fet fins ara.
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Adaptem
Renovem les lluminàries
del pavelló i de la pista de
pàdel

D

urant el mes de març, hem canviat les lluminàries,
tant del pavelló esportiu com de la pista de pàdel.
Amb aquesta acció, pretenem aconseguir a un estalvi
energètic del 60% i del 65% respectivament, ja que es
tracta de la instal·lació de lluminàries asimètriques i ens
apropa als objectius d’eficiència energètica dels equi·
paments municipals. Ambdues accions, tenen un cost
d’11.000 euros en total, 5.000 euros pel que fa al pavelló
esportiu i 6.000 euros pel que fa a la pista de pàdel.
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Cal recordar que l’Ajuntament de Vila-rodona està ad·
herit al Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), que
té per objectiu proposar actuacions en matèria d’ener·
gia, mobilitat, residus i aigua per tal d’assolir els com·
promisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle. En
aquest sentit, la Diputació de Tarragona actua com a
coordinadora territorial de la demarcació de Tarragona
a partir d’una iniciativa de la Comissió Europea per con·
tribuir a mitigar el canvi climàtic des del món local, amb
la reducció d’un 40% d’emissions de CO2 l’any 2030.

el Tarraco Viva

El mes d’octubre de l’any passat, vam poder
gaudir d’una edició especial del Tarraco
Viva, que normalment se celebra el mes de
maig, però que a causa de la pandèmia de
la Covid-19 es va haver de suspendre perquè
estàvem en ple confinament.
El canvi en el calendari i la millora de la situació de
l’emergència sanitària ens van permetre realitzar algu·
nes activitats, com la recreació històrica al Columbari:
‘Carpe Diem. Una pantomima, un sopar entre la vida i la
mort. Un comèdia contagiosa i mortalment divertida’, a
càrrec de l’Aula de Teatre URV – Zona Zàlata.
També vam poder participar de la xerrada ‘In rusticam
romanam linguam. De com el llatí va derivar en el ca·
talà’, a càrrec de Pere Navarro Gómez, Dr. en Filologia
Catalana. Finalment, també es van poder realitzar les
visites comentades al Columbari, a càrrec d’IBER, Patri·
moni, Cultura i Turisme.
Aquest any, esperem poder celebrar el Tarraco Viva du·
rant la primavera i oferir la xerrada i el teatre amb el
mateix calendari de sempre.

VIDA SOCIAL

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE VILA-RODONA

A

Vila-rodona, estem compromesos i compromeses amb amb la igualtat
de gènere i de drets. El Dia Internacional per a l'eliminació de la
violència de gènere (25N) i el Dia Internacional de les Dones (8M) vam
sortir al carrer per a fer evidents les greus discriminacions i violències
amb les quals encara hem d’enfrontar-nos.
Per a commemorar aquests dos dies tan marcats al calendari lila, realitzem
accions transversals i pensades per a tots els públics, amb l’objectiu de
conscienciar sobre les corresponsabilitats.
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El Centre de Dia

celebra el 13è
aniversari

El mes de desembre, vam celebrar el 13è aniversari
del Centre de Dia, un equipament que, gràcies a un
equip de professionals de diferents especialitats, ens ha
permès garantir una atenció de qualitat i adaptada a la
gent gran des de 2007.
Els usuaris ho van celebrar amb un bingo especial
durant el matí i un dinar amb pastís inclòs.
L'Ajuntament felicita el Centre de Dia, gestionat
per la Fundació Privada Vilaniu per a l’Atenció a la
Dependència.

Els usuaris del Centre
de Dia es vacunen
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El mes de febrer, els professionals
sanitaris van començar a vacunar
els nostres avis i les nostres àvies
per a prevenir la Covid-19.

Celebrem el
Dia Internacional de la Gent Gran
El dia 1 d’octubre, els usuaris del Centre de dia van commemorar el Dia
internacional de la gent gran. Al matí, es van realitzat activitats físiques
i de memòria al terrat i, abans de dinar, es va fer el vermut. A la tarda,
l'Ajuntament va oferir un berenar a base de coca.
Els avis i àvies van lluir unes medalles que van elaborar ells mateixos per a
celebrar aquest dia.

XX CONCURS FOTOGRÀFIC
AJUNTAMENT DE VILA-RODONA

a La SEgona MEITaT dEL SEgLE xVIII:
EL cAS dE VILA-RodoNA
Josep Santesmases i ollé

2. TErra d’aBanS
EL MAS d’EN BoSc, LA SERRA dE LA cANYA I
MASIES dE L’ENToRN
Enriqueta Vives Farré

3. EL TEMPS VISCUT
ENTRE LA HISTÒRIA I LA MEMÒRIA
Josep Santesmases i ollé

El que hi ha darrere cada paraula de cadascun dels articles és
història en estat pur. La història del poble i de la seva gent. De les
persones que mereixen atenció i reflexió. Que sense un Santesmases haurien desaparegut del tot. Pols. Oblit. Hi ha una colla de
col·laboracions dedicades a autèntiques «biografies que caminen».
[…] Un lligam reflexionat entre passat i present, a voltes experimentat des de la melangia i sempre amb un realisme de molta profunditat. Santesmases ens explica mons que ens van fonent i altres
que ja no hi són.
Del pròleg de Valentí Gual Vilà

»

«

En definitiva, Santesmases ofereix als lectors el resultat d’una
mirada que, home de literatura com és, no és qualsevol mirada sinó
que, dominant com domina l’ofici d’escriure, aconsegueix de fixar
amb la paraula escrita matisos, detalls, precisions, aspectes que
massa sovint passen per alt o ni s’intueixen ni es contemplen en la
nostra societat contemporània tan avesada a mirar pantalles que,
com deia recentment en una entrevista el filòsof Ferran Sáez Mateu, «pot arribar a pensar que el món torna a ser pla com a l’Edat
Mitjana».
Del pròleg de Fina Anglès Soronellas

«

Expliquem
la història
del poble en
un llibre
Josep santesmases i ollé

3
EL TEMPS VISCUT: ENTRE LA HISTÒRIA I LA MEMÒRIA

1. ESTrUCTUrES I dInàMIqUES LoCaLS

«

»

L’antropòleg i teòleg Lluís Duch, en un dels seus darrers llibres,
escrivia: «Els humans, individualment i col·lectivament, sempre
compartim la memòria i l’oblit o, potser millor, la inevitable tensió
que hi ha entre tots dos». Escriure pouant en les fondàries de la
memòria personal comporta acceptar la tensió existent entre allò
que creiem recordar fidedignament i les ombres que condueixen
a l’oblit.
De la introducció de Josep Santesmases i Ollé

»

Thema: NHQ / 1dSE-ES-Jd

Josep santesmases i ollé

Col·.lecció

La Plaça
dels Arbres

EL TEMPS VISCUT
ENTRE LA HISTÒRIA I LA MEMÒRIA
Josep santesmases i ollé

Concurs de fotos
A finals de l’any passat, vam convocar el XX Concurs
de fotografia de Vila-rodona, que tenia per objectiu
dissenyar el calendari municipal de 2021.
Les bases del concurs contemplaven 4 categories: paisatge,
US DESITGEM
UN
FELIÇ
ANY es van
festes, monuments
i detalls,
i per
cadascuna,
atorgar tres premis.
Categoria Paisatge:
I. Floreixen els ametllers a les planes – Millán Martínez
II. La font de les arbredes – Anna Serra
III. El pont de la Vila – Sandra Casabona
Categoria Festes:
I. Postals a l’església – Ramon Saumell
II. Tarraco Viva – Marta Casabona
III. Cavallets de cartró – Núria Santesmases
Categoria Monuments:
I. Al terrat – Marta Casabona
II. Columbari des del cel – Roger Recasens
III. Vinya i celler de Vila-rodona – Anna Serra
Categoria Detalls:
I. Reflexes de Columbari – Ramon Saumell
II. Campionat de bitlles – Millán Martínez
III. Plaça Catalunya, 10 – Marta Casabona
El jurat del concurs, format per Gabriel Pascual, Carles
Balsells i Sergi Galofré va emetre el veredicte després
d’escollir entre gairebé una trentena de fotografies que
van enviar un total de 12 participants.

Col·.lecció

La Plaça
dels Arbres

(Vila-rodona, 1951) ha aprofundit en
la història moderna i contemporània de
Vila-rodona en els llibres: El segle XIX a Vilarodona (Institut d’Estudis Vallencs, 1984);
Els arrendaments municipals del segle XVIII
a Vila-rodona. La planificació dels interessos
materials i espirituals davant la mort. Testaments de Vila-rodona, segles XVII-XIX (Institut
d’Estudis Vallencs, 1995); El Cooperativisme
agrari a Vila-rodona (1893-1939). Un exemple
d’estructuració econòmica, social i política en
la Catalunya vitivinícola (Centre d’Estudis
del Gaià, 1996), El temps del rector Vicenç
Morer. Vila-rodona a finals de l’Antic Règim,
1798-1830 (Centre d’Estudis del Gaià, 2007),
i Estructures i dinàmiques locals a la segona
meitat del segle XVIII. El cas de Vila-rodona
(2017). A part, ha publicat nombrosos articles sobre història (de Vila-rodona i l’entorn)
i assaig. També, juntament amb Antoni Gavaldà, va escriure el llibre Història econòmico-social de les Cooperatives Agrícoles de Nulles (1917-1992) (Institut d’Estudis Vallencs,
1993).
En l’àmbit literari ha publicat tres reculls
d’articles de premsa, un llibre de prosa poètica il·lustrada per Joan Cunillera, un viatge
literari per la part alta del Gaià, tres llibres
de poesia, un de poesia il·lustrada per 53
artistes, un llibre de contes, el dietari Els paisatges trobats, guanyador del guardó de literatura memorialística dels Premis Literaris
Ciutat de Benicarló 2017, i Reflexionari. Aforismes i escrits (in)correctes (2019). Ha estat
curador del llibre commemoratiu del centenari del Celler Cooperatiu de Vila-rodona
i codirector, amb Enric Pujol i Casademont,
del Diccionari biogràfic dels diputats de la
Mancomunitat de Catalunya (2019).
És president de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, vicepresident de l’Institut Ramon Muntaner i
president del Centre d’Estudis del Gaià.
Codirigeix les revistes Plecs d’Història Local i
La Resclosa, ha dirigit l’edició de les actes de
quatre congressos d’història i ha participat
en la realització de nombroses exposicions,
personals o col·lectives.

VIDA SOCIAL

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE VILA-RODONA

El mes de gener
va sortir publicat
el llibre «El temps
viscut. Entre la
història i la memòria»
del nostre veí, Josep
Santesmases.

Es tracta del tercer volum de la col·lecció La Plaça dels
Arbres, que edita l’Ajuntament a través de Cossetània i
és un recull d’articles que ha publicat a la revista Caliu
des de 2007 fins a l’actualitat.
En aquest llibre, l’autor hi fa un passeig per la història de
Vila-rodona: l’ensenyament, el futbol, l’agricultura i la
vida a pagès, la Fira i la Festa Major, el Casal, els carrers
del poble, figures rellevants, etc., una miscel·lània dels
textos que Santesmases ha anat publicant durant els
últims anys i que deixen constància de la vida al nostre
poble.
El llibre es pot adquirir a les oficines de l’Ajuntament a
un preu de 19,30€.

Venda de
mascaretes
per La Marató
de TV3
El Col·lectiu de Dones
i l'Ajuntament vam
col·laborar amb la
Marató de TV3 posant
a la venda mascaretes
protectores per a
reduir l’impacte de la
Covid-19.

Exposició del concurs
de dibuixos
La Biblioteca Municipal va acollir, el mes de
desembre, l’exposició del concurs de dibuixos dels
alumnes de l’Escola Bernardí Tolrà. Tenim nens i
nenes molt creatius!
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Les nostres festes (malgrat la pandèmia)
Durant els últims mesos de 2020 i els primers d’aquest any, hem pogut celebrar algunes de les festes marcades al
calendari, encara que canviant-ne alguns aspectes organitzatius per tal d’adaptar-nos a la pandèmia per la Covid-19.
Tot i que sí que vam suspendre la celebració de la Fira Agropecuària, hem pogut participar en altres activitats, com
les festes de Nadal. Vam fer la cavalcada de Reis; el concert de Gospel amb el Cor Barcelona Gospel Messengers o
el concurs de pessebres, que en la categoria de pessebre creatiu van guanyar Josep Santesmases Rabadà i la família
Vives-Palau, mentre que en la categoria de pessebre tradicional, va guanyar la família Castellví Alegret i la família
Espelt Guasch. El mes de gener, per Sant Sebastià, també vam reinventar la Festa Major d’Hivern, amb l’espectacle
itinerant ‘Ombres de foc’.

