pàg. 3

TINET AULA
La diputació de
Tarragona, mitjançant
TINETAULA, ha
organitzat a Vilanova
d’Escornalbou dos
cursos per aprendre a
navegar per Internet.

pàg. 4

FIRAESPORT
Els dies 9 i 10 d’abril
torna FIRAESPORT,
amb moltes
novetats.

pàgs. 5

FEBRER
pàgs.DE
6 2016

FI DE LES OBRES
DEL RAVAL DE
L’ESGLÉSIA:

PORTAL DE
TRANSPARÈNCIA

La Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a
la informació pública i al bon govern,
estableix l’obligatorietat de tots els
ajuntaments de disposar d’un portal
de la transparència.

El passat mes de novembre van
finalitzar les obres del raval de
l’Església incloses en el programa
“Viure el poble més”.

Vilanova
Tot
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OBERTURA DEL CENTRE D’ACOLLIDA
AL VISITANT I PROMOCIÓ LOCAL I
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’OLI

pàg. 2
PLENS I
JUNTES DE
GOVERN.
Horaris

pàg. 3, 4, 5 i 6
notícies

pàg. 7
ESCOLA
LLAR D’INFANTS

El passat mes de desembre es va obrir al públic
l’edifici de l’antiga cooperativa, destinat ara a
centre d’interpretació de l’oli i d’acollida al visitant
i promoció local.
En aquest centre hi podem trobar el museu de l’oli,
amb les màquines que es feien servir antigament per
la seva elaboració, amb una explicació detallada de
tot el procés, i també una botiga on s’hi pot comprar
oli, olives, olivada, moscatell, vermut i també els
Bouets de Vilanova.

pàg. 8
entrevista

pàg. 9 i 10
entitats

També hi ha l’oficina de turisme, amb informació
de la ruta gastronòmica, la ruta cultural i una gran
varietat de rutes per fer a peu, amb cotxe o amb
bicicleta pels voltants del nostre poble.

A la primera planta hi trobem una sala on ben aviat
s’hi faran exposicions, xerrades, tasts de vins, d’oli…
Des d’aquest centre també es gestiona la borsa
d’habitatge i la de treball amb les ofertes que puguin
sorgir al nostre poble.
La cooperativa està oberta tots els caps de
setmana de deu a una. Durant les vacances de Nadal
i Setmana Santa s’obrirà cada dia en el mateix horari
(excepte el dia de Nadal, Sant Esteve i Divendres
Sant). A partir del dia de Sant Joan fins a l’11 de
setembre estarà obert cada dia, també de deu a una.

passatemps

Us recomanem

La Cooperativa també acull una mostra d’artesania
local, amb ceràmica, sabons naturals, quadres,
ganxet, puntes de coixí… Un espai on els artistes
locals poden exposar i vendre els seus productes.

pàg. 11

FIRAESPORT
9 i 10 d’abril

Tot Vilanova
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Ajuntament

RESUM dels acords de
plens i juntes de govern
JUNTES DE GOVERN
23/07/15:
➟Concessió d’un ajut econòmic a
l’Associació de Dones, per import de 250
euros, per la col·laboració en les despeses
econòmiques d’organització de la trobada
de puntaires.
➟Concessió d’ un ajut econòmic, per import
de 1.000 euros, per la col·laboració en les
despeses econòmiques d’organització de
la Festa Major d’estiu de l’Arbocet.
➟ Aprovació de les certificacions números
1 i 2 de l’obra titulada “Valorització
del Patrimoni BCIN i BCIL del nucli
antic de Vilanova d’Escornalbou- Fase
5” i la corresponent factura i fer la
tramitació administrativa reglamentària
per a la percepció de les subvencions
corresponents.
➟Adjudicació contracte menor de servei
de museïtzació de la cooperativa amb el
contractista LIMONIUM, SLU, per un import
de 11.508,12 euros i 2.416,70 d’IVA.

10/09/15:
➟Col·laboració amb una aportació
econòmica de 60 euros i cessió gratuïta de
les instal·lacions per a les diverses activitats
que realitza la Lliga contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.
➟Concessió a l’ADF Les Xorivíes de
Duesaigües un ajut econòmic per import
de 400 € per l’actuació a la Fira de Santa
Teca.
➟Aprovació de la certificació número 3 de
l’obra titulada “Valorització del Patrimoni
BCIN i BCIL del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou- Fase 5” i la corresponent
factura i fer la tramitació administrativa

➟Execució per administració pròpia de
l’obra “Consolidació de trams del camí de
connexió entre Vilanova d’Escornalbou i
Colldejou”.

➟ Donar compte de la modificació de crèdit
per generació de crèdit.

➟Concessió d’ajut econòmic per
l’organització del concurs literari per
celebrar la diada de Sant Jordi de l’any 2014
a l’Associació de Mares i Pares de l’Escola
Font de l’Arc.

➟Llicència d’obres per a la instal·lació d’una
planta de tractament d’àrids.

➟ Manifestar el ple suport i l’adhesió de
l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

➟Concessió d’ajut econòmic per al
finançament d’actuacions per la prevenció
d’incendis forestals.

30/07/15:

➟ Aprovar les modificacions proposades en
la “Taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries”.

➟ Aprovar inicialment el Pla de Polítiques
d’Igualtat de l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou.

➟ Aprovació inicial de la numeració dels
edificis de la raval de l’església i denominació
d’un nou carrer.

➟ Modificació de la taxa de prestació del
servei municipal de la llar d’infants.

➟ Aprovar provisionalment el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, en el qual
s’han inclòs les al·legacions acceptades, així
com la memòria ambiental i tota la resta de
documentació que el conforma.

reglamentària per a la percepció de les
subvencions corresponents.

22/10/15:

03/12/15:
➟Aprovar la certificació número 4 de
l’obra titulada “Valorització del Patrimoni
BCIN i BCIL del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou- Fase 5” i la corresponent
factura i fer la tramitació administrativa
reglamentària per a la percepció de les
subvencions corresponents.

sessions DE ple

➟ Reducció de la dedicació del senyor
alcalde. Exercirà les seves funcions amb
efectes de data 1 d’agost en règim de
dedicació del 63% de la jornada laboral

02/09/15:

➟Adhesió al procediment de contractació
de sistemes de protecció contra incendis
i intrusió del Consell Comarcal del Baix
Camp.

➟ Sorteig dels membres de la mesa
electoral per les eleccions al Parlament de
Catalunya del dia 27 de setembre de 2015.

➟Adhesió de l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou al Portal de Transparència
de l’AOC.

➟ Designació de les festes locals municipals
de l’any 2016 els dies 25 de gener i 29
d’agost.

➟Autorització de pas de la prova esportiva
III Cursa de Muntanya Els 4 Termes pels
camins del nostre terme municipal indicats
a la seva sol·licitud pel proper dia 14 de
febrer de 2016.

25/11/15:

➟Retorn de la garantia definitiva del
contracte de serveis “Creació de rutes,
promoció i difusió”.
Retorn de la garantia definitiva del
contracte de subministrament
“Equipament de l’oficina de turisme”.

➟ Sorteig dels membres de la mesa
electoral per a les eleccions generals del
dia 20 de desembre de 2015.
➟ Aprovació inicialment de l’expedient
de modificació de crèdit per mitjà de
transferències de crèdit que s’exposarà al
públic durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils mitjançant un edicte
al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província.

telèfons d’interès

➟ Aprovació inicial de la modificació de
crèdit per suplement de crèdit.

➟ Aprovar el pressupost general per a
l’exercici 2016

17/12/15:
➟ Renovació de l’operació de crèdit en la
modalitat de pòlissa de crèdit amb l’entitat
BBVA per un import de 100.000 €.
➟ Aprovació de la liquidació definitiva
de l’obra “Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIN i BCIL del nucli antic de
Vilanova d’Escornalbou- Raval Església- Fase
5” per import de 207.176,31 €.
➟ Atribuir amb efectes de data 1 de gener de
2016 les funcions de tresoreria a la senyora
Laura López Llopis.
➟ Iniciació de la tramitació de la modificació
puntual de les NNSS de planejament de
Vilanova d’Escornalbou per a la incorporació
de l’ús de càmping en determinats àmbits
de la clau 31 del sòl no urbanitzable i del
procediment d’avaluació ambiental.

Web de l’Ajuntament:

www.vescornalbou.cat

977 83 75 19

Farmàcia

977 837 205

Cap Mont-roig

977 837 877

Bombers i emergències

112

Escoles

977 837 670

Consultori local

977 838 100

Mossos d’Esquadra

088

Taxi

609 301 051

Demanar hora metge

902 111 444

Llar d’infants

977 838 644

Guàrdia Civil

062

Emergències mèdiques

061

La Cooperativa

97783 73 94

HORARI AJUNTAMENT
➟ Dilluns i dimecres
08:30 - 15:00 h 16:30-19:00 h
➟ Dimarts, dijous i divendres
08:30-15:00 h
HORARI CONSULTA MÈDICA
➟DILLUNS: 08:15-10:30 H
➟DIMARTS TARDA: VISITES AL CAP
MONT-ROIG
➟DIMECRES: NO HI HA CONSULTA
➟DIJOUS: 08:15-13:30 h
➟DIVENDRES: 08:15-10:30 H
➟consultar la pàgina web
http://www.gencat.cat/ics/
usuaris/visites.htm
Per a possibles variacions”.
Dipòsit legal: T115-2015

HORARI La Cooperativa

Hispano Igualadina
(www.igualadina.net) · Tel. 902 29 29 00

➟estiu obert cada diA
10.00 - 13.00 h
➟hivern obert tots els caps de
setmana de 10.00 a 13.00 h
➟ Setmana Santa Obert cada
dia (excepte divendres Sant)
de 10.00 a 13.00 h
➟Vacances de Nadal obert
cada dia (excepte Nadal i Sant
Esteve) de 10.00 a 13.00 h
HORARI BIBLIOTECA
➟DE DILLUNS A DIVENDRES
DE 17.30 A 19.30 H

Horari d’autobusos

Horaris d’interès

Ajuntament

➟De dilluns a divendres feiners:
Vilanova Escornalbou - Reus: 06:55
Reus- Vilanova Escornalbou: 15:30/18:30
➟Vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana Santa:
Vilanova Escornalbou - Reus: 07:05
Reus- Vilanova Escornalbou: 13:05 / 18:15
➟Dissabtes feiners (tot l’any):
Vilanova Escornalbou - Reus: 07:45
Reus- Vilanova Escornalbou: 13:15
➟Diumenges i festiu (tot l’any):
Vilanova Escornalbou - Reus: 08:35/16:45
Reus- Vilanova Escornalbou: 12:15 / 20:00

Notícies Ajuntament

FESTES DE NADAL
I FESTA MAJOR
D’HIVERN

Tot Vilanova
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Gràcies a aquesta subvenció,
properament farem tota una sèrie
d’actuacions de desbrossada de
matolls i esclariment de bosc al
voltant de la zona d’habitatges
que es troben al paratge de Rifà.
D’aquesta manera, es vol minimitzar

Vam poder gaudir de dues sessions
de teatre ben diferents: una a càrrec
del grup de teatre La Teatrera de
Castellvell, que ens van representar
l’obra El florido pensil, i l’altre a càrrec
de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de
Ferreries, que ens van fer riure molt
amb Lo misteri de Nadal.
També s’han representat dos
espectacles infantils, La Magia del
Nadal, del Mag Nebur, i les titelles
de guant de Matito. Aquests dos
espectacles van fer passar una molt
bona estona tant als espectadors
petits com als més grans. I, com
sempre, l’arribada de Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient a la plaça de la Vila

3

CREACIÓ D’UNA
ZONA DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS
AL PARATGE DE RIFÀ
L’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou sap de la importància
de les mesures de protecció contra
incendis en zones vulnerables. És per
això que va demanar una subvenció
a la Diputació de Tarragona per a la
creació d’una franja de protecció
contra incendis al voltant de la zona
d’habitatges de Rifà.

Aquest passat mes de desembre,
coincidint amb les festes de Nadal i la
Festa Major d’hivern en honor a Sant
Sebastià, es van programar tot un
seguit d’actes ben diversos.

pàgina

els efectes d’un possible incendi en
aquesta zona d’habitatges.
Els treballs a realitzar es duran
a terme segons les instruccions
donades pel Consorci de la Serra
de Llaberia, consorci amb el qual
l’Ajuntament està col·laborant
molt estretament en els últims
temps i que es dedica sobretot
a la recuperació de camins vells
per a l’ús turístic, actuacions de
conservació de les fonts naturals,
de conservació de flora i fauna,
de prevenció d’incendis forestals,
d’educació ambiental i d’inserció
sociolaboral.

per fer posteriorment el repartiment
de regals va ser també un dels actes
esperats amb més entusiasme per la
canalla.
Els alumnes de l’Escola Font de
l’Arc ens van fer la representació del
pessebre vivent pels carrers del poble
amb diferents escenes: el naixement,
els fusters, les cosidores, els pastors... I
fins i tot una taverna on poder berenar
una miqueta.
També, com ja és tradició, la Coral
Cantàvila ens va oferir el popular
concert de Nadal a l’església amb un
repertori d’allò més divers.
La Festa Major d’hivern, amb el
ball de gala com a acte principal, va
posar el punt i seguit a aquests actes
de caràcter festiu, ja que durant la
primavera i l’estiu se’n programaran
un bon grapat.

TINET AULA
L’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou va sol·licitar participar
en la sisena convocatòria de la
TINETaula, una activitat formativa en
TIC i Internet adreçada als municipis
de la demarcació que organitza des
de TINET la Unitat d’Entorn Web
de Coneixement i Qualitat de la
Diputació de Tarragona, i la sol·licitud
ha estat acceptada.
Els dos cursos programats són:
- Internet a la teva mà. Navegar
per Internet amb tauletes i mòbils.
- Participa a les xarxes socials,

activar la presència a la Internet
social.
L’activitat, que té una durada de
nou dies hàbils, atendrà dos grups
d’un màxim de deu alumnes per
sessió i els horaris són de les cinc a
dos quarts de set per al primer grup
i de dos quarts de set a vuit el segon.
El curs es durà a terme del 7 al 17
de març i es farà al Casal dels Jubilats.
Tots els interessats en participar en
algun dels dos cursos pot apuntar-se
a les oficines de l’ajuntament fins el
dia 2 de març.

pàgina
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FIRAESPORT 2016
Els dies 9 i 10 d’abril celebrarem
la cinquena edició de FIRAESPORT, la
fira de l’esport i el lleure del Camp de
Tarragona. Com cada any, gaudirem
d’un cap de setmana ple d’activitats:
conferències, curses, inflables, estands,
curses de promoció…
Aquest any ve carregat de força
novetats, algunes de les quals ja us
podem avançar en aquesta edició de
la revista Tot Vilanova.
Una d’elles és la cursa Rogaine,
una prova esportiva en què és clau
l’estratègia i el treball en equip per
obtenir el millor resultat. En un mapa
entregat vint minuts abans de la sortida,
cada equip escull una ruta que els
permeti obtenir la major puntuació en
funció dels desnivells, distàncies i forma
física dels corredors i tenint en compte
que no totes les fites tenen la mateixa
puntuació.
La cursa de relleus, una de les altres

novetats que hi trobarem, que és
originària del Japó.
El mercat de segona mà, on es
vendran articles d’esport, també serà
una altra activitat més de FIRAESPORT.
Tothom qui tingui articles esportius que
vulgui posar a la venda es pot posar en
contacte amb l’organització de la fira
l’última setmana del mes de març.
Pel que als estands, aquest any també
hi haurà novetats, ja que s’ha convidat
diferents empreses del sector del llibre
de muntanya a exposar i vendre el seu
material. L’objectiu al qual l’organització
de la fira vol arribar és poder acollir en
un futur la Fira del Llibre de Muntanya.
Com sempre, demanem la
col·laboració dels voluntaris i voluntàries
per poder dur a terme totes les
activitats d’aquesta fira. Sabem de ben
segur que, com cada any, en tindrem
un bon grapat. Moltes gràcies a tots per
endavant!

Notícies ajuntament
DEIXALLERIA MUNICIPAL
El passat mes de desembre es
va comunicar a tot el veïnat que
es millorarà el servei de recollida
d’objectes voluminosos de la
població. Fins ara, s’havia de recollir
la clau de la deixalleria municipal a
l’ajuntament i dipositar els objectes
a la deixalleria. Però com que molta
gent diposita objectes no permesos
en llocs incorrectes, s’ha decidit
canviar la forma de recollida d’aquest
tipus d’objectes.
A partir del mes de gener

d’aquest any 2016 qualsevol
habitant de la població que tingui
objectes voluminosos per dipositar
a la deixalleria només cal que
ho comuniqui a les oficines de
l’ajuntament. S’ha de dir quins tipus
de deixalles es volen dipositar i, un
cop comunicat, només cal que ho
deixin a la porta del seu habitatge a
les vuit del matí per tal que la brigada
municipal ho passi a recollir. Aquest
servei s’ofereix el segon i quart
divendres de cada mes.

INSPECCIÓ TÈCNICA DE
VEHICLES AGRÍCOLES
Aquest any ha estat el tercer
que el grup ITEVELESA ha posat
a disposició de la nostra població
la Unitat Mòbil Agrícola per tal de
realitzar la inspecció tècnica de
vehicles (ITV) de la maquinària
agrícola i els ciclomotors.

La inspecció tècnica es va
fer a Vilanova el passat 27
de gener i una vintena de
vehicles la van poder passar sense
haver de desplaçar-se a cap de les
estacions d’ITV de la província de
Tarragona.

LES TOVALLOLETES QUE ES
LLENCEN AL VÀTER SUPOSEN
UN EXTRA COST ALS VEÏNS

a s s e s s o r i a

Uns dels problemes amb què
darrerament es troba el personal de
manteniment del nostre Ajuntament és
el continu embús de les canonades de
la xarxa de clavegueram, principalment
per les tovalloletes humides que es
llencen al vàter. Això suposa haver de
contractar empreses externes perquè
es facin càrrec d’aquest embús amb
maquinària especialitzada i, per
aquest motiu, una de les partides del
pressupost de l’ajuntament s’ha de
destinar a aquest fi.
La majoria de tovalloletes humides
no són biodegradables, o si més no
tarden molt de temps en degradar-se.
Per tant, no es desfan quan es llencen i,
el que és més greu, s’enreden les unes
amb les altres i formen boles cada cop
més grans que al final acaben fent un
tap a la canonada.
No es tracta d’un problema localitzat
només al nostre poble sinó que és
generalitzat a tota la comarca i, tal
com hem vist en recents notícies, fins
i tot al continent europeu. Un veritable
mal de cap que provoca un augment
dels costos de manteniment de moltes
depuradores i xarxes de clavegueram.
Hem de ser conscients que, tot i que
en l’envàs s’indiqui que es poden llençar
al vàter, la millor manera de tractar-les
és com un residu sòlid i dipositar-les a
la resta. Així ens evitarem molts mals

Laboral
Fiscal
Mercantil
Jurídic
Estrangeria
Assegurances
Gestions administratives

C/ Indústria, 8-10
43300 MONT-ROIG DEL CAMP
Tel. 977 837 006
Fax: 977 837 242
info@montgestio.com
www.montgestio.com

de cap i reduirem la nostra despesa
corrent.
L’Ajuntament, per la seva banda,
està intentant determinar quins són els
carrers/col·lectors que més problemes
originen per tal de posar-hi fre.
Finalment, volem fer-vos un
recordatori dels residus que sí que
podeu llençar a la fracció resta perquè
són materials que ja no tenen cap valor
i que no s’aprofitaran per a res:
✓ Tèxtil sanitari: bolquers,
compreses i tampons, bastonets
per netejar les orelles, corones
absorbents de lactància, tovalloles
humides, fil dental, petits residus
de cures domèstiques (tiretes,
esparadrap, venes, gasses, cotó,
etc.).
✓ Altre material sanitari:
preservatius, maquinetes d’afaitar,
raspall de dents, llimes...
✓ Residus de la neteja de la
casa (pols d’escombrar, bossa
d’aspiradora...).
✓ Objectes que no siguin
tipificables com a envasos de vidre,
plàstics o metalls, com per exemple
plats i tasses de ceràmica.
✓ Burilles i cendres de cigarretes.
✓ Cendra d’una llar de foc o estufa.
✓ Fotografies, targetes de crèdit
o similars.
✓ Etiquetes.

Tot Vilanova
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Notícies ajuntament
FI DE LES OBRES DEL
RAVAL DE L’ESGLÉSIA

EL NOSTRE PRIMER QUADRE

Aquest passat mes de
novembre es van acabar les
obres “Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del
nucli antic, raval de l’Església”
cofinançades pels fons FEDER
2007-2013, eix 4- del programa
“Viure al Poble Més”, i es va
posar fi a totes les actuacions
d’arranjament del nucli antic de
la població.

Una d’elles és la de tenir un fill
També la de plantar un arbre
I jo hi afegeixo algo tan subtil
Com és la de pintar un quadre.

Com en les altres actuacions,
els treballs han consistit en la
demolició del paviment existent,
la renovació de les xarxes d’aigua,
les pluvials i les de sanejament i
en la col·locació en tot el carrer
del paviment de llambordí
envellit. A més, també s’ha fet el
grapat de les línies telefòniques,
xarxa elèctrica i d’enllumenat a
les façanes.
A part de l’arranjament del
raval de l’Església, també s’ha fet
una plaça a la zona que quedava

PROGRAMA DE
GARANTIA JUVENIL
Al nostre municipi s’ha
implantat el Programa de
Garantia Juvenil. Es tracta
d’una iniciativa a nivell
europeu que pretén reduir
l’atur juvenil i que està
adreçada a persones joves de
16 a 29 anys que actualment
ni estudien ni treballen.
L’objectiu és garantir que,
en un termini de quatre
mesos, les persones inscrites
en aquest programa rebin
una oferta de formació o una

oferta de treball en funció
de les seves necessitats i
motivacions.
EL Consell Comarcal del
Baix Camp disposa d’una
persona impulsora d’aquest
programa a la nostra comarca
que resol dubtes i informa de
qualsevol actuació. Qui hi
estigui interessat pot demanar
informació a l’ajuntament o
escriure un correu electrònic
a:
garantiajuvenil@
baixcamp.cat

INCREMENT DE LA
TAXA PER LA
RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES
Tal com us vam avançar
en un escrit que vam fer
arribar a tots els habitatges
del municipi, l’Ajuntament
de Vilanova d’Escornalbou
ha aprovat l’increment de la
Taxa de recollida, tractament
i eliminació de residus, i
passa la quota per habitatge
de 31 a 34 euros trimestrals.
Cal recordar que totes
les taxes són finalistes, això
vol dir que la seva finalitat
és cobrir el cost del servei
pel qual s’han creat. És a dir,
si s’incrementa el cost del
servei s’ha d’incrementar el
preu de la taxa i viceversa.
Co m ja u s va m
explicar en aquesta carta,
SECOMSA, l’empresa que
s’encarrega de la recollida

de les escombraries, ha
incrementat els seus costos.
A banda, una altra qüestió
a tenir en compte per
l’increment d’aquesta taxa és
la quantitat de deixalles que
s’aboquen en contenidors
erronis.
En aquest sentit,
encoratgem tothom a fer
un petit esforç per millorar el
nostre reciclatge i d’aquesta
manera poder reduir el cost
del seu tractament, reducció
que podrà repercutir en
futures baixades de la taxa
de recollida i tractament
d’escombraries. Per no
esmentar els beneficis que
una bona recollida de les
deixalles té sobre el Medi
Ambient.
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Per a completar la felicitat
en la vida de qualsevol persona
diuen que tenim la necessitat
de realitzar alguna que altre cosa.

El fill ja el tinc casat
Ell ha omplert la meva vida
D’arbres, n’he plantat bastants
Doncs sóc pagès i això ho feia dia a dia.

lliure darrere de la bateria de
contenidors soterrats del carrer
de les escoles, on també s’hi
posarà mobiliari urbà, així com
ja s’ha fet a la raval de l’Església.
La terrassa del cafè també
s’ha condicionat, s’ha canviat
l’enrajolat del terra, ja que el
terra que hi havia anteriorment
lliscava molt. Els carrerons sense
sortida del nucli antic també
s’han arreglat, s’hi ha posat llum
i s’ha canviat el paviment.

RECOLLIDA DE
ROBA USADA
A VILANOVA
D’ESCOrNALBOU
A Vilanova d’Escornalbou tenim un
contenidor de recollida de roba usada que,
actualment, es troba al pàrquing municipal
(anteriorment es trobava al carrer de les
Escoles). La roba que dipositem a aquest
contenidor la gestiona la Fundació Formació
i Treball, la qual té dos objectius primordials.
El primer, la formació i inserció laboral de
persones amb especials dificultats personals i
sociolaborals per incorporar-se en el mercat de
treball i, el segon, gestionar l’aprovisionament
de roba, mobles i equipament de la llar per
a famílies amb pocs recursos econòmics
derivats de diferents serveis socials.
Entre moltes de les gestions que fan, hi
trobem el servei de recollida, transport i
valorització de roba a més d’un centenar de
municipis arreu de Catalunya, entre ells el
nostre. Aquest servei consta de:
La implantació i manteniment de
contenidors a la via pública
La recollida i transport del residu tèxtil
La selecció mecanitzada de roba segons
gènere, qualitat i categoria
La recuperació de peces de vestir i de la
llar en bon estat
La comercialització a botigues i mercats
L’entrega social
El reciclatge
A més, disposen de diferents botigues arreu
de Catalunya on la gent amb pocs recursos pot
comprar aquesta roba a preus molt assequibles.
A Tarragona els podem trobar al carrer Apocada.
Durant l’any 2015, a la nostra població es
van recollir un total de 1.282 peces de roba.
Els mesos de maig i octubre van ser els mesos
amb més material recollit

El primer quadre ja el tinc acabat
I això m’ha omplert de satisfacció
Serà que un “pinta mones” m’he tornat?
O potser seré un deixeble de Miró?.
Gràcies a l’Elena, simpàtica professora
per la seva esmerçada i eficaç contribució
és una excel·lent monitora
que sap conduir el seu timó.
Amb la molt grata companyia
Dels companys inscrits al curset
Tots cinc som de la nostra vila
Compartint aquest afer tan amè.
El Josep, president dels jubilats
Al que l’apassiona l’art de la pintura
Les seves pinzellades han demostrat
Que és un mestre d’aquesta cultura.
La Felicita, membre rellevant de l’associació de
dones
Ella, és diem un “tot terreny”
Ja que toca diverses tecles,
Entre elles de l’ajuntament.
La M. Del Carme, una dona molt activa
Que a casa ha pintat el nostre castell
Posant-hi tota la energia
Amb ajut i consell.
També la M. Del Pilar, mestre jubilada,
Ha provat la curiositat de pintar
Demostrant d’ésser una pintora nata
Contenta de que aquest afer l’ha relaxat.
I ja, per últim quedo jo...un tal Josep M.
Que sempre m’han agradat els pinzells
Però mai l’ocasió arribaria
D’estar tan a prop d’ells.
Així que vaig apuntar-me al curset,
Un art que sempre m’havia seduït
Però degut a un inoportú amiguet,
Pensava que no podria seguir.
Aquest “aigua festes” es diu “Parkinson”
Que a la meva vida s’ha afegit
I que hem fa ballar el “xarleston”
I no hem deix ni de dia ni de nit.
Però ha pogut més la meva il·lusió
Ja que la batalla jo l’he guanyat
Podent fer callar aquell senyor
Que porto sempre damunt enganxat.
No pretenem ningú d’arribar a ser uns artistes,
tan sols poder gaudir d’un art que ens va
dedicant algun del nostre temps lliure
a un esplai que ens agrada practicar.
Jo crec que lo de ser artistes
Ho som totes les persones que volem evolucionar,
que lluiten per a aconseguir unes fites
a fi de poder-les superar.
També cadascú amb el seu programa de feina
O simplement per a cuidar d’una fràgil salut
És artista l’emplear la millor eina
La força i el coratge la millor virtut.
En resum, donem gràcies a l’Elena, “senyo” o “profe”
Per a ajudar-nos a desenvolupar aquest “hobby”
Nosaltres feliços de poder venir a classe
Tot donant pinzellades a l’oli.
JOSEP MARIA ANGUERA
VILANOVA FEBRER DE 2016
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ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS
DEL TERME MUNICIPAL
Recentment l’Ajuntament ha
asfaltat i formigonat diversos
camins dels voltants del nucli de la
població.
En un primer lloc es van asfaltar
els camins que van cap a la piscina i
cap al Mas Munté. Tots dos, camins
molt emprats pels nostres veïns i
que últimament presentaven un
important estat de deteriorament.
El passat mes es van formigonar
el camí Vell de Reus i el camí de Rifà,
també dues velles reivindicacions
dels veïns de l’entorn. Les actuacions
realitzades en aquests camins
consisteixen en l’arranjament i
creació de ressalts amb la funció de
drenar l’aigua dels camins.
Totes les obres les han dut
a terme la brigada municipal.
L’arranjament del camí de Rifà està
subvencionat per la Diputació de
Tarragona mitjançant el Pla Especial

d’Inversions Municipal. El fet de ferho per administració pròpia amb
la brigada municipal ha permès
destinar tot l’import a l’adquisició
de formigó i d’aquesta manera poder
formigonar més metres d’aquest
camí i així treure més rendiment dels
diners concedits.

PORTAL DE LA
TRANSPARÈNCIA
DE L’AJUNTAMENT
DE VILANOVA
D’ESCOrNALBOU
Des de principis de febrer ja podeu
trobar al web de l’Ajuntament (www.
vescornalbou.cat) el nou accés a
la seu electrònica i al Portal de la
Transparència del nostre Consistori.
La Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a
la informació pública i al bon govern
estableix l’obligatorietat de tots els
ajuntaments de disposar d’un portal
de la transparència. Aquest portal no
és res més que un lloc web on hi hagi
tota la informació institucional de la
corporació per tal que estigui a l’abast
de tots els ciutadans d’una forma fàcil
i lleugera.
Aquest portal es divideix en cinc
grans apartats: Informació institucional
i organitzativa; Gestió econòmica; Acció
de govern i normativa; Contractes,
convenis i subvencions, i Participació.
De moment en aquest portal hi

podeu trobar tota la informació bàsica
de la nostra Corporació i a poc a poc
l’anirem ampliant fins a omplir-la amb
tot el contingut.
Aprofitem l’ocasió per recordar
què és la seu electrònica i en què
us pot ajudar. La seu electrònica és
el lloc web de relació formal entre el
ciutadà i l’Administració. Des d’aquí
podeu presentar tot tipus d’instàncies
i de procediments sense que calgui
personar-vos a les oficines de
l’Ajuntament. La presentació d’aquests
documents és completament vàlida,
ja que en queda constància al registre
d’entrada del Consistori amb la data i
l’hora en què l’heu efectuat.
La manera d’accedir als dos serveis
és a través del bàner que es diu “Seu
electrònica. Informació pública i
gestions” que podeu trobar a la part
dreta del nostre web oficial.

C/ Font, 9 (Cal Peiri)
Vilanova d’Escornalbou
(TARRAGONA - Baix Camp)
elreietdelcamp@gmail.com
www.reietdelcamp.com
Reserves al:
977 83 82 30 - 618 74 62 51

• RESTAURANT •

Pròximament se sol·licitarà una
subvenció també per l’arranjament
de camins al Consell Comarcal del
Baix Camp que es destinarà a acabar
alguns trams del camí de Rifà i al camí
de les Roques. Aquesta subvenció
s’ha d’executar abans de finals
d’aquest any. Per tant, esperem que

durant aquest 2016 els grans eixos
de camins del nostre terme es trobin
en bon estat i tant passejants com
pagesos puguin tenir un millor accés
a qualsevol indret del nostre territori.
Tot i això, continuarem treballant
per aconseguir la millora de tots els
senders del municipi.

NOVA NUMERACIÓ
DE LES CASES DEL
RAVAL DE L’ESGLÉSIA
El Ple de l’Ajuntament de data 25
de novembre de 2015 va aprovar
inicialment la numeració de la via pública
raval de l’Església i també la denominació
del carrer sense nom que transcorre
perpendicular al raval de l’Església i la
seva inclusió en el nomenclàtor de la
població.
Aquesta ha estat una reivindicació
per part de molts veïns de la població,
ja que la mala numeració de les cases

duia a moltes confusions. Hi havia cases
de diferents propietaris amb els mateixos
números.
Els propietaris dels habitatges del
raval de l’Església han rebut una carta
en què se’ls comunica el nou número
que correspon al seu habitatge en
cas que hagi hagut variació i hi consta
també la denominació del carrer citat
anteriorment, que passarà a dir-se carrer
del Portal.
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A L’ESCOLA CELEBREM LES FESTES!
Durant tot l’any celebrem a l’escola
les festes més importants del calendari
tradicional, com ara la castanyada, el
Nadal, el carnaval, la Pasqua, Sant Jordi
i final de curs.
Les activitats que fem a l’escola les
fem tots i totes junts, des dels més
petits, que tenen 3 anys, fins als més
grans, que en tenim dotze.
El millor de les festes és que no fem
deures i les profes estan més alegres
que un gínjol!

Carnestoltes i dijous gras
Per carnaval a l’escola complim
les ordres del rei o la reina
Carnestoltes.
Aquest any el divendres 29 de
gener ens van donar les ordres:
El dilluns va manar de venir amb
una sabata diferent a cada peu.
El dimarts havíem d’anar amb
pijama.
El dimecres amb la roba al revés.

A nosaltres aquestes activitats ens
agraden molt i en aquest article us
explicarem què és el que fem.

vam fer una redacció lliure sobre el
tema que més ens agradava a cadascú
i ho vam llegir a la plaça davant de
tota la gent del poble, i a la gent li va
agradar molt. Allí hi va haver premis
per a tothom!

El dijous amb una disfressa i havíem
de trobar la reina Carnestoltes.

A la tarda de Dijous Gras, quan tots
estem a l’escola, marxem a la Font de
l’Arc o al parc de Vilanova a menjar
botifarra i pa amb tomàquet.
MONA
Durant el matí ens divertim molt
embrutant-nos quan fem el pastís
perquè ens llepem els dits plens de
xocolata! Les mones queden més
divertides amb Lacasitos i plomes però
el millor de tot és quan ens mengem
les restes del pot… Ens queda barba
de xocolata! Ens ho passem bomba!
Quan venim de casa a la tarda anem
tots junts d’excursió fins al camp de
futbol i ens mengem tota la mona en
un tres i no res!

FINAL DE CURS
El millor de la festa de final de curs
és que comença la llibertat per a tots!
Podem dormir fins tard, juguem tot el
dia, ens banyem a la piscina...
Per acomiadar-nos de l’escola, fem
una gran festa i convidem la gent del
poble a veure el nostre espectacle.
L’any passat vam preparar un circ amb
trapezistes, equilibristes, pallassos i,
fins i tot, lleons.
També fem una guerra d’aigua al
pati de l’escola i ens ho passem molt
bé!

SANT JORDI
Per Sant Jordi nosaltres fem
activitats i manualitats relacionades
amb els llibres, com ara un punt de
llibre i una rosa de plastilina. A l’últim
Sant Jordi l’AMPA i els i les mestres van
organitzar un concurs literari, per això

LLAR D’INFANTS
Sembla mentida com passa el
temps! Aquest serà el sisè any des
que la Llar d’Infants va obrir les seves
portes. Sis cursos plens d’experiències
i vivències viscudes, plens
d’aprenentatges i bons moments
passats. Les primeres passes, el
primer pipí al vàter, el primer tros de
pera, la primera separació dels pares...
han estat experiències que junts
han fet que ens anem fent grans, no
només d’edat, sinó com a persones,
perquè no només creixen els nens i
nenes sinó també els adults.
Tot i que ens trobem en
l’etapa de 0-3 anys, hem de ser
conscients que també és un
moment d’aprenentatges. Pot ser
un dels moments més significatius
i, dins d’aquest desenvolupament i
aprenentatge, hem de ser conscients
que cal començar a treballar els límits
i saber a dir “no”.
Els límits és uns dels dubtes que

més present està: quan hem de dir
sí? I quan hem de dir no? Quina és
la millor manera de posar límits?
Davant aquestes preguntes que ens
sorgeixen hem de tenir en compte
que cada nen i nena és diferent i
que, segons el seu temperament,
edat evolutiva, necessitats a nivell
d’afecte, etc. dependrà del tipus de
límits a aplicar i com fer-ho. Per això,
és molt important que els pares siguin
coherents, consistents i sobretot
treballin de forma consensuada.

No per posar límits i dir que “no”
serem dolents o mal pares, tot al
contrari; considerem que són del
tot necessaris perquè formaran part
d’una estructura bàsica que els servirà
per sempre. D’aquesta manera,
aprendran el que està bé i el que està
malament construint valors personals
que després els ajudaran a conviure
dins la societat.
Tots els nens i nenes desitgen tenir
uns pares que sàpiguen que fer el
que està permès i que els transmetin
seguretat, així com que siguin
previsibles i dignes de confiança i que
per tant també es prenguin els límits i
les normes seriosament i tal com les
han acordat. Els límits són els mitjans
d’ajuda, els pilars importants per
limitar el terreny de joc, les normes
del joc de la vida perquè els nens s’hi
puguin bellugar de manera segura i
protegida... També els considerem
com la base d’aprenentatge de
futures frustracions: si un nen o nena
està acostumat a sentir sempre “sí”,
a tenir pares permissius, quan arribi

Els nens i nenes
de l’escola Font de l’Arc

el moment de què aquesta personeta
senti “no” es pot trobar que no sabrà
com enfrontar-se o gestionar aquesta
decisió que fins ara no s’havia trobat.
Com a últim consell, a l’hora de
límits i normes, cal seguir les 5C:
Curts: han de ser missatges
precisos.
Clars: missatges entenedors.
Coherents: amb el que diem i
segurs del que diem per després
complir-ho.
Concrets: estaran relacionats amb
el que han fet i no seran desmesurats
i sempre possibles de complir.
Constants: de ben segur que
haurem de repetir les coses i les
accions. No pot ser que avui es digui
una cosa i demà una altra, perquè fem
que el nen/a no acabi d’entendre-ho
i/o fem que després no es prenguin
seriosament el que diem.
Clara Porras,
Directora de la Llar d’Infants
Els Marramiaus.
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l’entrevista:
L’Aida Basora, directora de l’escola Font de l’Arc
Fa pocs dies vaig quedar en veure’ns
amb l’Aida perquè m’expliqués
algunes vivències seves relacionades
amb l’escola i amb el món de l’educació.

Sembla que ens ho acabaran
concedint. És una fita important,
treballarem millor i podrem dedicar
un espai a biblioteca, o posar el
material que tenim de laboratori més
espaiat, però és clar, no m’agradaria
que l’escola se’n ressentís i perdés
aquest aire d’escola rural que és el
que, de fet, la fa única i diferent de
moltes altres.

A l’arribar estava treballant, ens
vam asseure a la classe on tenen els
ordinadors i el projector d’audiovisuals.
Eren les dues del migdia, quasi l’hora
de dinar però em va dir que com es
quedava a dinar a l’escola ja ho faria
més tard.

Ara tothom se sent protagonista
i és un model d’escola on ens
coneixem tots i hem de fer el possible
perquè la relació pares-mestresalumnes segueixi funcionat, això no
es pot perdre i hem de lluitar perquè
sigui així per molts canvis que hi hagi.

Li demano a l’Aida per on vol que
comencem. De seguida veig que
es sent còmoda, vol anar per feina.

Arribo a l’escola de Vilanova...
Vaig arribar el curs 2003-04. Hi havia
la mestra Rosa Maria de Montbrió,
la Lourdes i la Montserrat que ens
assessorava l’àrea de visual i plàstica
des del primer moment ens vam
avenir molt, i crec que vam fer molt
bona feina juntes.

Hi ha escoles que estan implantant
noves metodologies: pedagogia
Waldorf (molt centrada en el nen,
en la creativitat, la pràctica, els
ritmes individuals...), treball per
àmbits (en el que cada espai físic
de l’escola està dedicat a un àmbit
de treball i els alumnes passen per
ells d’una manera més lliure,... i
que seria fer passes endavant. Des
de l’escola estem treballant per fer
que les activitats siguin cada vegada
més competencials i adaptades
a l’ensenyament que necessita el
nostre alumnat de cara al futur.
Amb l’equip de mestres que som hi
estem treballant, l’ambient és molt
bo i tothom està sempre disposat a
implicar-se i ens agrada el canvi, cosa
molt important en aquesta societat
que vivim. Hi ha una predisposició
absoluta, i això ho vull remarcar.

Hi havia un molt bon equip de
mestres i la meitat dels alumnes
que som ara. Va ser llavors quan
vam impulsar el fet de treballar per
projectes, una visió diferent. Aquesta
manera de treballar és molt significativa
i augmenta molt l’interès de l’alumnat.
Fa que per a ells i, fins i tot el poble, es
tingui com a nucli de convivència.

Abans havia treballat a…
T’explicaré el meu recorregut abans
d’arribar aquí.
Gran part del meu recorregut com
a mestra ha estat a l’escola rural. En
primer lloc vaig ser mestra a l’escola
d’Escaladei. Una escola unitària amb
només quatre nens. Pertanyia a la
ZER Montsant Serra de Prades, una
ZER molt activa, on vaig aprendre molt.
Després vaig anar a la ZER Baix
Camp Nord, on vaig acabar decidintme per l’escola rural, volia treballar en
aquest àmbit.
Com a ZER Baix Camp Sud que és on
pertany l’escola de Vilanova, ja hi havia
format part, perquè també vaig estar
quatre anys a l’escola de Pratdip, que
llavors també formava part d’aquesta
ZER. Hi vaig estar quan aquí hi havia
com a mestra l’Assumpció. Havíem fet
moltes coses conjuntament, anar de
colònies, i sobretot moltes reunions
de treball.
L’escola rural té aspectes molt
positius. Tots formen part d’ ”una
cosa” , una gran família que engloba
als mestres, als alumnes, als pares, a
l’AMPA, al poble, a l’Ajuntament. Ens
permet conèixer molt el nostre
alumnat. Tenim la natura molt a prop.
Per mi anar a treballar és com anar
d’excursió cada dia.

Volia ser mestra….
Bé, em sembla que ja des de molt
petita en tenia ganes. Jugava a nines,

a fer de mestra i sempre m’ha agradat
molt la canalla. També vaig començar
aviat anant de colònies com a monitora
penso que aquest ensenyament
que anomenem “informal” és molt
important per a l’educació de la canalla.
Adoptar en part aquesta manera de fer
a l’escola penso que li dóna un caire
diferent i important.

L’escola va creixent, actualment hi
ha cinquanta alumnes, i naturalment
anem justos d’espai.

Sentint a l’Aida parlant i
explicant el que pensa i viu en
el món de l’educació, et fa veure
la importància de poder comptar
a Vilanova amb una escola rural,
i un equip humà preparat, i que
s’estima tant el seu ofici.

Conjuntament amb l’ajuntament s’ha
demanat al departament d’Educació
que ens posi alguna aula més.

JOAN ESCODA TEIGELL
Regidor

I ara, l’escola del demà …
És com una controvèrsia.
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Junta de la
Secció
Recreativa:
Fer poble
La Junta de la Secció Recreativa
de Vilanova d’Escornalbou és una
associació sense ànim de lucre
formada per gent del poble amb
ganes de mantenir el seu esperit
integrador.
Aquesta entitat va néixer per
gestionar el Cafè del Poble (la
Secció Recreativa), però amb el
temps va anar canalitzant activitats
recreatives que gaudien d’una alta
tradició a Vilanova d’Escornalbou,
com ara la revetlla de Sant Joan,
algun acte de la Festa Major d’estiu
i d’hivern, la Castanyada o el sopar
de Cap d’Any. Així mateix, la Junta
també va fer possible que el
cinema arribés al poble.
La Junta de la Secció
Recreativa ha funcionat sempre
democràticament, elegint els
seus membres entre voluntaris i la
gent del poble que sortia escollida
per votació en l’Assemblea
General. Els membres de la Junta
desenvolupen la seva tasca de
forma altruista amb l’esperit
de mantenir vives les festes de
Vilanova d’Escornalbou i amb els
propòsits principals de gaudir de
les festes, de gaudir del caliu de
la gent, de conservar i mantenir
les tradicions, de passar-s’ho bé a
Vilanova d’Escornalbou...
La il·lusió de la nova Junta és fer
activitats que es valoren al poble
i que permetin mantenir aquesta
associació al llarg del temps
perquè en puguin continuar
gaudint els nostres fills. Per assolir
aquest objectiu, qualsevol persona
que vulgui compartir i formar part
d’aquest projecte de la nova Junta
serà benvinguda.
La Junta té un compte de correu
electrònic per rebre suggeriments,
idees o qualsevol comunicació
dels veïns del poble i intentar que
el treball de la Junta sigui el més
profitós possible per al poble:
juntavescornalbou@gmail.com.
La actual Junta vol donar les
gràcies a totes les persones que,
d’una manera completament
altruista i generosa, han permès
que la Junta hagi perdurat durant
tots aquests anys.
Resumint, l’objectiu de l’actual
Junta és continuar mantenint les
arrels de les festes tradicionals
del poble que organitza, així com
cercar noves activitats recreatives,
lúdiques, culturals i esportives
destinades a la gent del poble de
totes les edats amb uns objectius
principals: que mitjançant
activitats periòdiques el poble
s’aplegui, gaudeixi del caliu dels
veïns i mantingui els forts lligams
humans que tant diferencien
els pobles petits de les ciutats.
Resumint, es tracta de “fer poble”.

DONES
La nostra revista és una
eina que ens permet explicar
les activitats que du a terme la
nostra associació, les que ja estan
fetes, les que ens agradaria fer i
també recordar les que estan
programades com a activitats
de continuïtat.
El mes de desembre vam
organitzar, com sempre, la
recaptació per a La Marató de
TV3.
Volem agrair la col·laboració
de l’Ajuntament, botiguers i
veïns que hi assisteixen i que
fan possible que, any rere any,
Vilanova continuï sent un poble
molt solidari. Enguany es van
ingressar 565 € i vam poder
gaudir d’una tarda molt completa
amb xocolata i coca i, després,
vam veure una bona pel·lícula.
Per Nadal l’associació ha
pogut recuperar la tradició de
fer el pessebre i ha sigut gràcies
a què la Montse Bufí ens va cedir
l’entrada de casa seva. Esperem
poder repetir l’any vinent, ja
que vam poder gaudir del
pessebre durant totes les festes
nadalenques.
Durant l’any la nostra
associació està present en

Coral
Cantàvila
Un cop passades les vacances
de Nadal, tal com fan els infants,
tornem a l’escola! Així doncs, ens
hem posat altre cop en forma i
hem començat nou repertori.
Hem incorporat una nova
veu a la coral, una veu de tenor.
No cal que us diem que estem
oberts a tothom i alguna altra
veu, sigui femenina o masculina,
ens aniria la mar de bé!
El passat agost vam tornar
a interpretar, com cada any, la
missa Te Deum laudamus de
L. Perosi (1872-1956, Itàlia).
Aquesta missa, interpretada
a dues veus i cantada en llatí,
ja fa molts anys, molts pobles
del voltant i, entre aquests,

diferents actes, com el Consell
Nacional de Dones de Catalunya,
Jornades d’Immigració, Trobada
Comarcal de Dones del Baix Camp,
les assemblees de la Federació i
aquest any hem col·laborat en la
confecció del Pla Comarcal de
Polítiques de Dones 2015-2019.
Durant tot l’any es pot assistir a
diferents activitats que organitzen
algunes de les nostres associades:
dilluns a la tarda, manualitats
amb la Rosita; dimarts i dijous,
de 20:45 a 21:45 h, gimnàstica
amb la Montse; dimecres, de 20
a 21 h, ioga amb la Sílvia, i també
de 16 a 19 h està oberta la sala
de l’associació per fer-hi punta al
coixí, i dijous a la tarda, de 17 a 19
h, macramé, ganxet, “trapillo”, etc.
amb la Fina. Com veieu, un bon
ventall d’opcions per no quedarse a casa .
El dia 5 de febrer és Santa
Àgata, patrona de les dones,
i, com ja és habitual, ho vam
celebrar amb un berenar- sopar
el dia 20 de febrer. Vam comptar
amb l’assistència de cinquantadues dones i vam finalitzar la
festa amb la projecció de la
pel·lícula Marte . A l’hora del
cafè vam fer l’assemblea anual,
la presentació dels comptes i
la renovació d’algunes de les
membres de la junta. Va deixar
de ser membre de la Junta la
Rosa Rofes i s’hi ha incorporat
la Montse Bufí.

Vilanova, ja la interpretaven en
les cerimònies religioses.

pàgina
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EQUIP DE BITLLES
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU
COMENÇA LA TEMPORADA
Aquí teniu el calendari de les tirades
de bitlles de la temporada 2016 que farà
el nostre equip. Estem oberts a qualsevol
incorporació de gent interessada en
formar-ne part:
RASQUERA
BENISSANET
VILANOVA D’ESCORNALBOU
REUS
CORBERA D’EBRE
BOT
XERTA
HORTA DE SANT JOAN
VANDELLÒS
PINELL DE BRAI
ALFORJA
PRATDIP
MASBOQUERA
MIAMI
MONTBRIÓ DEL CAMP
COLLDEJOU
LA FATARELLA
CABACÉS
BOTARELL
MONT-ROIG DEL CAMP
HOSPITALET DE L’INFANT

13 DE MARÇ
3 D’ABRIL
10 D’ABRIL
24 D’ABRIL
1 DE MAIG
8 DE MAIG
22 DE MAIG
29 DE MAIG
5 DE JUNY
12 DE JUNY
19 DE JUNY
3 DE JULIOL
17 DE JULIOL
24 DE JULIOL
7 D’AGOST
28 D’AGOST
4 DE SETEMBRE
PER CONFIRMAR
18 DE SETEMBRE
2 D’OCTUBRE
9 D’OCTUBRE

COLLA GEGANTERA I
GRALLERS DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU

També durant l’estiu vam fer
un petit concert a la terrassa del
Cafè de la plaça.
Ja és costum que des de
l’Argentera ens demanin la
nostra col·laboració a la fira
de Nadal, on nosaltres hi vam
participar encantats.
No volem deixar d’anomenar
el concert de Nadal de la
Parròquia, que aquest any va
comptar amb la presència del
senyor alcalde, a qui volem
agrair que ens vagi seguint en
la nostra trajectòria.
Per acabar, aquests dies
estem preparant el concert
d’intercanvi amb la Coral de la
Pineda que tindrà lloc el mes
que ve.

Aquest any 2016 no ens toca fer la
trobada de gegants a Vilanova, ja que, des
de ja fa un temps, es va decidir fer-la cada
dos anys. Però això no vol dir que la colla
gegantera no estigui activa i que no es facin
sortides durant l’any o altres activitats.
L’any 2016 ens portarà a fer diferents
sortides per pobles de les rodalies que ja són
tota una tradició i que molts de nosaltres
ja tenim marcades al calendari, com les de
Colldejou i de Mont-roig, que ens omplen
el primer cap de setmana del mes d’agost.
I segurament que, durant l’estiu, a alguna
sortida més serem convidats.
A part, com ja us hem fet saber en alguna
altre escrit, es fa un curs de gralla i timbal
els dissabtes a la tarda i la canalla hi assisteix
amb molta il·lusió, esperant que arribi l’estiu
per poder sortir a tocar.
Com veieu, tot i que no hi hagi trobada a
Vilanova o que no ens veieu sortir tan sovint,
la fal·lera gegantera no s’atura!

pàgina
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Entitats

DES DE LA PARRÒQUIA
El dia 13 d’octubre s’acomiadava el rector
de la parròquia, mossèn Pasqual Gasol Simó.
El diumenge 18 ens presentàvem nosaltres:
mossèn Francesc Giménez Porcuna com a
rector i Rosa M. Sànchez Cornadó en el servei
de laica amb missió pastoral per tal de treballar
en la parròquia de manera coresponsable.
Des d’aquesta pàgina volem fer arribar a tot
el poble la disponibilitat de servei que ens és
pròpia: mossèn Gimmy pel culte, sagraments
i direcció de la parròquia i Rosa M. en tots
aquells contactes amb les persones del poble,
el tu a tu relacional en la vida diària, de manera
especial a totes aquelles persones que fan
alguna tasca de voluntat parroquial.

Mossèn Gimmy, com molts ja sabeu, és
també rector de Miami i de Mont-roig del
Camp, on viu, i també de l’Arbocet. La Rosa M.
viu amb els pares a Alforja i, a més de l’Arbocet,
té missió pastoral a la parròquia de Botarell. A la
cartellera de l’entrada de l’església hi trobareu
els nostre números de telèfons pel que us
pugui convenir.
Aprofitem aquest mitjà per saludar tots els
habitants del poble amb voluntat de proximitat
i relació.
Mossèn Gimmy i Rosa M.

Hola a tothom, com molt bé sabeu i heu
pogut llegir, es presenta mossèn Gimmy i la
Rosa Maria a la nostre Parròquia de Sant Joan
Baptista. I a nosaltres ens cal dir que n’estem
molt satisfets.
El mossèn és molt agradable i espontani amb
una rialla al seu rostre. Explica les paraules de
Déu i ens en fa ser partícips en tot. La Rosa
Maria de la Parròquia també és molt amable
i està disposada a ajudar en tot el que calgui.
Ara aquests dies hem tingut reunió: el
mossèn ha anat a Tarragona per veure si
tornem a reiniciar les obres per poder arreglar
la teulada de l’església i tot el que sigui més
precís. Ja us n’anirem informant. Esperem fer
realitat, amb l’ajuda del nostre Ajuntament i de
tots, les necessitats de la Parròquia.
Us desitgem molt bona Pasqua a tots.

ANC VILANOVA
D’ESCORNALBOU
Començàvem l’escrit de la passada Festa
Major dient-vos que havíem tingut un inici d’any
complicat. Doncs déu n’hi do, quin final d’any
ens esperava!
Hem estat ben distrets, per la vessant
política. La convocatòria d’eleccions, la històrica
participació electoral i la victòria dels escons del
sí al Parlament, el dificilíssim encaix de Junts pel
Si i la CUP...
I, de fet, que ningú s’enganyi, un procés
com el nostre no és gens fàcil de dur a terme.
Quan entren en joc canvis fonamentals en les
relacions humanes les crisi apareixen a totes
les cantonades. No hi ha cap partit polític de
l’arc parlamentari català que no s’hagi trobat
contra les cordes en un moment o altre del
procés. Alguns estan aguantant, altres s’estan
desfent com un terròs de sucre, d’altres ja han
desaparegut o estan en vies de reformulació
profunda i d’altres han crescut com l’escuma.
Tothom és necessari, però tothom s’ha de
reconvertir a la nova situació.
Si dèiem que fins ara no ha estat fàcil el que
ens ve per davant és tant o més complex com el
que hem passat. De fet, és aquesta complexitat
la que ha fet tan difícil arribar fins on som ara.
Fent servir la metàfora de l’Everest, ara ja
tenim instal·lat el camp base i estem muntant
els camps d’alçada. El cim és a la vista, però
encara és lluny. Ja s’albiren els riscos i estem
mesurant les capacitats per escalar-lo.
També volem aprofitar per explicar-vos que el
nostre veí Carles Prats Cot ha obtingut el desè
escó per Tarragona al Parlament de Catalunya.
Moltes felicitats per assumir aquest repte i per
representar les comarques de Tarragona i el
nostre poble al Parlament. Bona feina, Carles!

Consell Parroquial i cantaires

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU I L’ARBOCET
L’Associació de Jubilats celebra
diferents activitats al llarg de l’any:
la torronada, la xocolatada de
Dijous Gras, la paella a l’estiu… Tot
un seguit de festes que compten
amb l’assistència de molts dels seus
associats.
Però, a part d’aquestes festes,
l’Associació de Jubilats també fa
diferents activitats de dilluns a
divendres on poden assistir-hi tots
els socis gratuïtament i els majors
de 50 anys que encara no han
arribat a l’edat de jubilació pagant 5
€ mensuals per l’activitat en la qual
vulguin participar.
Es fan activitats ben diverses:
català, lectura, informàtica de
diferents nivells, taller de memòria,
manualitats i gimnàstica. Aquesta
última activitat és la que té més
afluència de públic i ens ho passem
la mar de bé mentre ens posem en

forma movent l’esquelet o fent relaxació
i, perquè no dir-ho, mentre fem petar la
xerradeta.
La col·laboració entre la llar de jubilats
i l’escola i la llar d’infants de Vilanova ha
estat una experiència molt bonica i molt
interessant. Aquest curs hem anat a fer
panellets a la llar d’infants i els nens i
nenes de la llar ens han visitat al casal per
veure la castanyera i també al patge reial,
que recollia les cartes per dur-les als Reis
Mags. També dos jubilats voluntaris han
anat a l’escola per explicar als alumnes
com eren els camins i els mitjans de
transport en la seva infantesa i joventut.
Va ser una xerrada molt interessant!
A més, aquest curs també s’ha
començat un taller de pintura que
es fa els dijous de dos quarts de
deu a dos quarts de dotze del matí.
Aquesta iniciativa s’ha dut a terme
entre els diferents pobles de la Baronia
d’Escornalbou i en cada un dels pobles

uns quants artistes han començat a
pintar les seves primeres obres amb
l’ajuda de l’Elena, una professora
fantàstica. L’objectiu d’aquest taller és,
a part d’ aprendre a pintar un quadre,
fer una exposició conjunta i itinerant per
tots els pobles de la Baronia. Ben aviat
podreu gaudir del primer quadre que ja
han acabat els artistes locals i de ben
segur que us encantaran.( Facebook:

pintors baronia d’escornalbou).
Per últim, dir-vos que els alumnes
del segon curs d’informàtica han
creat una pàgina de Facebook
(jubilats vilanova escornalbou) on
s’hi van penjant diverses notícies i
fotografies i per tant us animem a
tots, jubilats i no jubilats, a fer-vos
amics de la nostra pàgina i així poder
gaudir de les nostres activitats.
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sopa de lletres Sopa de

lletres

1. rei
2. primer
3. senyor
4. camp
5. nen
6. bonic
7. porta
8. dia
9. idea
10. aire

Sudoku

Sudoku

les

7

Les 7 diferències

diferències

Busqueu les set diferències que hi ha entre aquestes dues il·lustracions.
Semblen iguals, però no ho són!

Sudoku
Sudoku

Sudoku
Sudoku
Sudoku

Sop a de lletre s

Per cercar

Sopa de lletres

Sudoku
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MATRÍCULA OBERTA TOT L’ANY
■

Servei de menjador propi ■ Musicoteràpia ■ Anglès...

HORARI D’OBERTURA:
◗ Hivern: tots els caps de setmana de 10:00
a 13:00 h
◗ Nadal: tots els dies de 10:00 a 13:00 h
(excepte dia de Nadal i Sant Esteve)
◗ Setmana Santa: tots els dies de 10:00 a
13:00 h (excepte divendres Sant)
◗ Estiu: obert tots els dies de 10:00 a 13:00 h

Amb la col·laboració de les següents entitats:
➟secció recreativa

Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou

➟associació de dones
➟secció esportiva
➟colla gegantera
➟ampa ceip font de l’arc
➟societat de caçadors el tord

➟associació de jubilats
➟adf vilanova d’escornalbou
➟GRup de teatre rialles
➟ASSOCIACIÓ DE JOVES ELS DOS TOMBS
➟JUNTA PARROQUIAL
➟coral cantàvila
➟ANC

