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Finalització de les
obres de l’Arbocet

Avanç
del POUM

Festa Major
d’estiu

Les obres de
“Valorització del
patrimoni arquitectònic
d’Interès Cultural
Nacional de l’Arbocet” ja
han finalitzat.

El passat dia 5 de març
de 2013 es va aprovar
l’exposició pública de
l’Avanç del POUM i de
l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental Preliminar

Programa
d’actes de la
Festa Major
d’estiu.

Vilanova
Tot
Vilanova d’Escornalbou

Publicació d’Informació

AGOST DE 2013

Núm.

INICI DE LES OBRES A VILANOVA
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PLENS I
JUNTES DE
GOVERN
Horaris

pàgs. 3, 4, 5 i 6
notícies

pàg. 7
ESCOLA

A la licitació de les obres s’hi van
presentar 11 empreses, resultant com
adjudicatària l’empresa GICSA, per un
import de 122.400,55 € i 25.704,12
€ d’IVA per la fase 3 i de 191.589,97
€ i 40.233,89 € d’IVA per la fase 4. El
termini d’execució és de 8 mesos i la
garantia de 102 mesos.
Les obres es distribuiran en 5 fases:
FASE 1:
. Rv. de la Font
. C. Cosme Toda, números del 7 al 9
. C. de l’Auvina, números del 25 al 53
(“carrer del sac”)

FASE 2:
. C. de la Font
FASE 3:
. C. de l’Auvina, números del 17 al 25
. C. Cosme Toda, números de l’1 al 5
FASE 4:
. C. de l’Auvina, números de l’1 al 15
. C. de la Canal
FASE 5:
. C. Major
. Plaça de la Vila
La remodelació del nucli antic de
Vilanova consistirà en la pavimentació
amb llambordí envellit i amb la

instal·lació dels serveis de la xarxa pluvial,
la de sanejament i la d’aigua potable, així
com també amb la modificació de la xarxa
elèctrica de baixa tensió.
El nucli antic de Vilanova d’Escornalbou
es troba en un estat d’urbanització bastant
precari, ja que no s’han efectuat obres de
renovació de serveis des de fa molts anys, i
la pavimentació es troba també en un estat
força millorable. Es vol donar al carrer un
aspecte més integrat a un nucli antic on
destaquen elements d’alt valor patrimonial
com són Cal Peirí, amb la torre de guaita
catalogada com a Bé Cultural d’Interès
Nacional i l’església de Sant Joan Baptista,
catalogada Bé Cultural d’Interès Local.

pàg. 8
entREVISTA

pàgs. 9 i10
entitats

pàg. 11
passatemps

Us recomanem

Aquest mes de maig han començat
les obres “Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli antic
de Vilanova d’Escornalbou- Zona SudFase 3” i ”Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli
antic de Vilanova d’Escornalbou- Zona
Sud- Fase 4”, obra finançada pel FEDER
Catalunya 2007-2013, mitjançant el
programa Viure al Poble Més.

Festa Major
d’estiu en honor
a Sant Agustí del
22 al 28 d’agost
XX Trobada
de gegants:
31 d’agost
Arrossada
popular dels
pobles de
la Baronia
d’Escornalbou:
1 de setembre
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Ajuntament

RESUM dels acords de
plens i juntes de govern
JUNTES DE GOVERN
19/02/2013
➟ Concessió d’ajut econòmic al Sr. Foraster
per import de 300 €, per a la publicació d’un
llibre anomenat “Les rutes del Baró” que
detalla dinou rutes per diferents paratges
de la Baronia d’Escornalbou, algunes de les
quals passen per la nostra població.
➟ Acceptació de la subvenció concedida
del Departament d’Ensenyament per import
de 20.800 €, per sufragar les despeses de
funcionament de la llar d’infants municipal
“Els Marramiaus”.
➟ Contractació de l’assegurança per
responsabilitat de càrrecs electes i personal
al servei de les administracions públiques,
producte creat per Ferrer & Ojeda per
l’Associació Catalana de Municipis per un
import de 1.804,55 € de prima neta més el
6,15 % d’impostos.
➟ Aprovació de la signatura del conveni de
col·laboració amb l’Agència de Salut Pública
de Catalunya per a la prestació de serveis
de la cartera de serveis de salut pública que
li corresponen.
➟ Designació com a representant de
l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou
davant la comissió que ha d’escollir
director/a de la ZER Baix Camp Sud al
Regidor Senyor Enric Sabaté Anguera.
➟ Continuació amb la subscripció de la
revista terra de gegants.
➟ Concessió al Consell Parroquial de
l’Església de Sant Joan Baptista de Vilanova
d’Escornalbou un ajut per import de 101
€ per a sufragar les despeses de la visita
pastoral de l’Arquebisbe de Tarragona.

08/03/2013
➟ Aprovació de la relació classificada de
les ofertes presentades formulada per la
mesa de contractació per a l’adjudicació
del contracte de “valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli antic de
Vilanova d’Escornalbou- zona sud- fase 3”
i ”valorització del patrimoni arquitectònic
BCIL i BCIN del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou- zona sud- fase 4”

➟ Aprovació de la certificació número
1 de l’obra “valorització del patrimoni
arquitectònic d’interès cultural nacional
de l’Arbocet- fase 1”.
➟ Aprovació del conveni amb el consell
comarcal en matèria d’assessorament,
elaboració, informe i seguiment de plans
d’autoprotecció (PAU).
➟ Autorització del pas de la prova
esportiva V RAL·LI D’ASFALT “PACHA- LA
PINEDA PLATJA”pels camins del nostre
terme municipal indicats a la seva
sol·licitud.
➟ Autorització del pas de la prova
esportiva 10a EDICIÓ DEL CAMPIONAT
D’ESPANYA DE CICLISME EN CARRETERA
PER A POLICIES I BOMBERS pels camins
del nostre terme municipal indicats a la
seva sol·licitud.

21/03/2013
➟ Autorització de la organització de
les curses de BTT i marxa cicloturista
“Vilabou” dintre de les activitats de la II
Firaesport el proper dia 20 d’abril amb
sortida i arribada al recinte firal.
➟ Adjudicació a GICSA de les obres
”valorització del patrimoni arquitectònic
BCIL i BCIN del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou- zona sud- fase 3” i
”valorització del patrimoni arquitectònic
BCIL i BCIN del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou- zona sud- fase 4”.
➟ Autorització a la Companyia
Endesa Distribución Eléctrica SLU els
treballs corresponents a la sol·licitud
referència 454.984, estesa cable per
subministrament a l’Arbocet.
➟ Aprovació de la contractació de
l’empresa GEFA PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS perquè s’encarregui dels
temes de prevenció de riscos laborals i
vigilància de la salut de l’Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou.
➟ Aprovació del plec de clàusules
administratives particulars i sol·licitud
d’informe al Departament de Governació
per la compra de l’edifici situat a l’Av. de
Reus, 15.

07/05/2013
➟ Aprovació de la certificació número
2 de l’obra “valorització del patrimoni
arquitectònic d’interès cultural nacional de
l’Arbocet- fase 1”.
➟ Aprovació de la certificació número
3 de l’obra “valorització del patrimoni
arquitectònic d’interès cultural nacional de
l’Arbocet- fase 1”.
➟ Autorització del pas de la prova esportiva
“VII MARXA BTT” organitzada pel club
ciclista Pratdip-L’Anjuba pels camins del
nostre terme municipal, indicats a la seva
sol·licitud.
➟ Concessió a l’Associació de Dones
de Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet, la
corresponent autorització d’ús de l’espai
de la Plaça de la Font i de la Sala Polivalent,
pel proper dia 7 de juliol, a les 6 la tarda, per
portar a terme la “8ª Trobada de Puntaires
de Vilanova”, així com un ajut econòmic, per
import de 250 euros, per la col·laboració en
les despeses econòmiques d’organització
d’aquesta activitat.
➟ Aprovació del pla de seguretat de l’obra
“valorització del patrimoni arquitectònic
BCIN i BCIL del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou- fase 3 i fase 4”.
➟ Condicionament piscina municipal i
contractació del Consell Esportiu del Baix
Camp per a la prestació dels serveis de
socorrisme i establiment del preu públic.
➟ Contractació dels serveis del Sr. Àngel
Lluis Díaz González de conformitat amb
la disposició addicional segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, com a monitor de natació
pel curs 2013.
➟ Aprovació de les Bases que han de regir
les exposicions de la Festa Major d’Estiu.
➟ Aprovació de les Bases per a la
contractació del servei de bar a la piscina
municipal per a la temporada d’estiu 2013.
➟ Aprovació inicial de la numeració dels
edificis de la via pública dels carrers de Dalt
i de Baix de l’Arbocet.

21/02/2013
➟ Publicació i informació pública de l’avanç
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i
de l’informe de sostenibilitat.
➟ Aprovació de la sol·licitud d’inclusió al
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
2013- 2016 de la Generalitat de Catalunya,
programa d’inversions i programa de
manteniment.
➟ Aprovació de la sol·licitud d’inclusió
al Pla d’Acció Municipal 2013- 2016 de
la Diputació de Tarragona, programa
d’inversions i programa de manteniment.
➟ Resolució del recurs de reposició
presentat contra la resolució de l’aprovació
definitiva de contribucions especials
de l’obra “Valorització del patrimoni
arquitectònic d’interès cultural nacional
de l’Arbocet- fase 1”.

05/03/2013
➟ Publicació i informació pública de l’avanç
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i
de l’informe de sostenibilitat.

14/05/2013
➟ Donar compte de l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2012.
➟ Aprovació inicial del reglament municipal
de la seu electrònica i de l’ordenança del
registre electrònic.
➟ Aprovació inicial de la modificació de
la plantilla de personal corresponent al
pressupost de l’exercici 2013.
➟ Declaració de serveis essencials per a
permetre, en cas de ser necessari, la futura
contractació de personal laboral.

04/06/2013
➟ Aprovació inicial de la modificació de
l’ordenança civisme i convivència ciutadana.

Web de l’Ajuntament:

Farmàcia
Escoles
TAXI
Emergències mèdiques

HORARI AJUNTAMENT (Hivern)
➟ Dilluns i dimecres: de 8.00 a 15:30 H. i de 16:30 a 19:00 H.
➟ Dimarts. Dijous i divendres: de 8.00 a 15:30 H
HORARI BIBLIOTECA
➟DE DILLUNS A DIVENDRES DE 17.30 A 19.30 H
HORARI CONSULTA MÈDICA
➟Metge: dilluns, dijous i divendres de 8.00 h a 11.00 h
dimecres: de 12.00 h a 14.00 h • dimarts no hi ha consulta

977 837 205
977 837 670
609 301 051
061

www.vescornalbou.cat

Cap Mont-roig
Consultori local
Demanar hora metge
Llar d’infants

977 837 877
977 838 100
902 111 444
977 838 644

Hispano Igualadina (www.igualadina.net) Tel. 977 77 06 98

Horari d’autobusos

Horaris d’interès

977 83 75 19
112
088
062

➟ Aprovació inicial del plec de clàusules
i inici de l’expedient de contractació del
subministrament d’equipament d’oficina
de turisme

SESSIONS DEL PLE

04/06/2013

telèfons d’interès
Ajuntament
Bombers i emergències
Mossos d’Esquadra
Guàrdia Civil

➟ Aprovació inicial del plec de clàusules
i inici de l’expedient de contractació del
servei de creació de rutes, promoció i
difusió.

➟De dilluns a divendres feiners:
Vilanova Escornalbou - Reus: 07:25
Reus- Vilanova Escornalbou: 06:30 / 13:05 / 14:50 / 18:00
➟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):

➟Diumenges i festiu (tot l’any):

➟Infermera: dilluns i divendres de 8:00 a 11:00 H.

Vilanova Escornalbou - Reus: 07:45

Vilanova Escornalbou - Reus: 09:35 / 16:45

➟Pediatre: el primer dimarts de cada mes

Reus- Vilanova Escornalbou: 13:15

Reus- Vilanova Escornalbou: 12:15 / 20:00

Notícies ajuntament
PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA
MUNICIPAL
POUM, hores d’ara tothom ja deu
saber que volen dir aquestes sigles;
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Bé i això que significa? Doncs és
el planejament és l’instrument
de planejament urbanístic bàsic per a
l’ordenació integral del territori i té per
objecte definir el model d’utilització del
sòl a llarg termini (model de ciutat) que
resulta de la ponderació de les dades
i conclusions dels estudis previs
realitzats a l’efecte i de les diferents
alternatives de planejament que
s’hagin formulat.
L’ordenació integral del territori d’un
municipi comprèn necessàriament:
1. La classificació del sòl que vincula
tot el del territori planejat amb un
destí urbanístic bàsic així com amb
el corresponent règim jurídic.

A partir d’aquí va començar una
tasca llarga i feixuga de recopilació
d’informació i elaboració de
propostes per tal d’elaborar el
document amb el que ara treballem
que és l’AVANÇ del POUM.
El passat dia 5 de març de 2013
es va aprovar l’exposició pública de
l’Avanç del POUM i de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental Preliminar
(document amb tota la informació
ambiental que acompanya el POUM).
Es van publicar edictes al Butlletí
Oficial de la Província, el 20 de
març, i es va obrir un període de
suggeriments per un termini de 45
dies.

3. La fixació del programa per el
desenvolupament i execució de les
corresponents previsions, així com
el període mínim de vigència del
propi pla.

El dia 9 de maig el Consistori va
organitzar una xerrada informativa
per a tota la població, guiada pel
tècnic redactor del POUM en la qual va
fer una explicació detallada de tot el
procés i de les propostes que aquest
Ajuntament planteja. Finalment, es
va obrir un torn de preguntes on
tothom va poder consultar les seves
qüestions directament amb el tècnic
i el Sr. Alcalde. Per tothom qui no va
assistir i està interessat a consultar
la documentació, està disponible a
la pàgina web www.vescornalbou.cat
a l’apartat de Normativa Urbanística.
Aquí podreu trobar la informació
relacionada amb la tramitació
d’aquest expedient.

Actualment, el nostre municipi es
regula per les Normes Subsidiàries de
Planejament aprovades definitivament
en data 20 de febrer de 1991 que es
corresponen amb la primera revisió de
les NNSS de 1979. Des de llavors s’han
dut a terme diferents modificacions
puntuals de les mateixes.

Així mateix, es va explicar en què
consisteix el Catàleg de Masies,
document on es recullen totes les
masies que es considera que tenen
les característiques necessàries per
estar catalogades i que tenen i que
tenen una consideració singular pel
que fa a la normativa.

L’any 2004 es van iniciar els tràmits
d’aprovació del POUM, tanmateix la
Comissió d’Urbanisme de Tarragona
en va suspendre la seva aprovació
definitiva per diverses discordances
amb la regulació del sòl que preveia.

Actualment, ja s’han rebut el
document de referència ambiental
i l’informe urbanístic i el pròxim pas
es dur a terme l’aprovació inicial del
POUM i l’ISA. A partir d’aquí s’obrirà
un període d’al·legacions per un
període mínim de 45 dies per tal
que els interessats presentin les
seves al·legacions. Així mateix, es
sol·licitaran els informes sectorials
pertinents als diferents organismes
i departaments afectats. Un cop
es tingui tota la documentació,
es resoldran les al·legacions
presentades i es procedirà a
l’aprovació provisional per tal de
remetre tot l’expedient a la Comissió
d’Urbanisme de Tarragona qui farà
l’aprovació definitiva.

2. La definició dels elements
fonamentals de l’estructura
general de l’ordenació urbanística
del territori planejat, és a dir les
vies de comunicació principals,
els equipaments i serveis
comunitaris més rellevants i les
zones verdes o lliures.

El mes de setembre de 2008
l’Ajuntament va aprovar l’inici de
l’expedient d’aprovació del POUM, ja
que va considerar convenient tornar
a començar tot el procés i tenir en
compte totes les consideracions de la
Comissió d’Urbanisme de Tarragona.
Així mateix va aprovar el procés de
participació ciutadana i va obrir un
període de suggeriments perquè
tothom qui estigués interessat pogués
presentar les seves observacions.

Tot Vilanova
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FI DE LES OBRES
DE L’ARBOCET
Les obres de “Valorització del
patrimoni arquitectònic d’Interès
Cultural Nacional de l’Arbocet”, que
van començar el passat mes de
gener, ja han finalitzat.
Tal com ja informàvem en el
número anterior d’aquesta revista,
s’ha procedit a la demolició total
del paviment existent i s’ha col.
locat un paviment de llambordí
envellit. També s’ha renovat la xarxa
d’aigües pluvials, la d’aigua potable,
la de sanejament i s’han grapats els
cables de Baixa Tensió de la xarxa
elèctrica per les façanes.
Un cop acabades les obres,
BASE-Gestió d’Ingressos, que
és l’organisme autònom de la
Diputació de Tarragona encarregat
de gestionar els ingressos delegats
pels ajuntaments, farà arribar a
cada contribuent el document

de pagament de les contribucions
especials, prèvia notificació per part
de l’Ajuntament de l’import a liquidar.
Els carrers de l’Arbocet, i tot el poble
en general, han fet un canvi radical. EL
passeig pel poble i la comparativa de
l’abans i el després així ho evidencien…
Durant aquesta Festa Major de Sant
Joan, els vilatans i visitants de l’Arbocet
ja han pogut contemplar els carrers
ben arreglats. Aquest any la Festa
Major ha durat tres dies en els quals
s’ha pogut ballar a la nova plaça, fer el
vermut amb música ambiental i gaudir
de l’espectacle d’un mag.
Agraïm la paciència de tots els
vilatans i us convidem, a tots el que
no ho hàgiu fet encara, a passejar
pel poble i poder comprovar, in situ,
que tot aquest rebombori ha valgut
la pena.

pàgina
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Notícies ajuntament
XVIII FESTA
DE LA GENT GRAN

CAMPUS
VILANOVA
VIVA 2013

Torna l’estiu, la calor, i el
campus!!! Aquest any, com
ja vàrem fer l’any passat,
s’ha organitzat el campus
Vilanova Viva de 6 setmanes
de durada (de l’1 de juliol al
9 d’agost).
Un total de 35 nens i
nenes han gaudit del campus
i de les diferents activitats
organitzades en l’edició
d’aquest any. Els monitors
del casal han volgut portar a
terme el casal basant-se amb
la temàtica de la vida a l’edat
mitja: com vivien, on vivien,
com vestien,…Han treballat
els castells, els tornejos, els
dracs, les princeses, els reis,
els cavallers,…
També han treballat
la música i les dances
tradicionals de l’època, la
decoració, diferents jocs i
tornejos d’habilitats…
Els dimarts i els dijous
de cada setmana s’han
fet les visites a diversos
establiments del poble:
a Càrniques Escoda a fer
croquetes
a cal Xavi Escolà a fer gots
de ceràmica
a l’Hípica Escornalbou a
visitar els cavalls
a ca la Feli a veure les
plantes curatives
a ca la Pilar de l’Arbocet
a visitar la clínica veterinaria
amb el Javier Barquín han
fet classes de reciclatge
al club de tir amb arc de
Vilanova a practicar el tir
a la colla gegantera a
veure els gegants del poble
Totes
aquestes
persones i entitats han col.
laborat amb el campus
desinteressadament i de ben
segur que han passat una
estona molt agradable amb
els nens i nenes que els han
visitat. Moltes gràcies!!!
Els altres dies també
han estat ben ocupats:
de bon matí a fer deures
d’estiu, després classes de
gimnàstica, esmorzar, jugar
al pati, jocs d’aigua,…un munt
d’activitats per poder passar
un estiu ben agradable.
Us esperem a tots l’any
vinent!!!

El 15 de maig, com ja és costum,
vàrem celebrar la XVIII festa de
la Gent Gran, coincidint amb la
festivitat de Sant Isidre, patró dels
llauradors.
Aquest homenatge a la vellesa
va començar a la 1 del migdia amb
l’ofici de la missa celebrada per
Mossèn Pasqual Gasol a l’Església
Parroquial de Sant Joan Baptista.
Després, un cop finalitzat l’ofici,
es va fer la foto de grup amb tots
els assistents i les autoritats, que
aquest any van ser un total de
noranta-vuit persones.
La sala del cinema ja estava
preparada per rebre als seus
comensals, molt ben guarnida per
l’ocasió per part de l’Associació
de Jubilats i les regidories de
Festes i Cultura. Un cop tots ben

situats als seus llocs, va començar
el parlament de l’Alcalde, l’Il·lm. Sr.
Sergi Ciurana, que va fer un breu
repàs per la vida dels homenatjats:
la Sra. Joana Aragonès Rom i el
matrimoni format per la Sra. Isabel
Sabaté Guinjoan i el Sr. Josep M. Roig
Cervera. Un cop feta l’entrega de les
plaques commemoratives, van seguir
els parlaments del president de
l’Associació de Jubilats i d’en Josep
M. Anguera, que va recitar un poema
dedicat a tot el col·lectiu.
El restaurant “El Álamo” va ser
l’encarregat de servir el dinar a tots
els comensals i el Grup Montsant
l’encarregat d’amenitzar la tarda al
ritme de la seva música.
Moltes felicitats a tots i us
esperem a la XIX trobada!!!

ENDEUTAMENT DELS
MUNICIPIS TARRAGONINS
El ministeri d’Hisenda va donar a
conèixer les dades d’endeutament
dels municipis, calculant el deure
per habitant, de la provincia de
Tarragona, i va deixar constància
que la nostra és la tercera província
més endeutada d’Espanya.
El motiu d’aquest augment
del deute a la província és el pla
de pagament a proveïdors que va
posar en marxa el Govern l’any 2012
que va servir per poder liquidar
factures sense pagar. Aquest deute
comercial, per tant, s’ha convertit
en deute financer.
Els 5 municipis que més deuen
són: El Vendrell, L’Ametlla de
Mar, L’Argentera, Cornudella i
Rasquera. Un total de 33 pobles

de la província deuen més de 1.000
euros per habitant.
Per contra, hi ha 13 municipis
de la província que tenen un
deute municipal de 0 euros a data
31 de desembre de 2012: Batea,
La Fatarella, Villalba i els Arcs, Els
Garidells, Puigpelat, El Lloar, Llorac,
Conesa, Savallà del Compte, Senan,
Renau, Torre de l’Espanyol i La Febró.
La comarca de la Conca de Barberà
és la més sanejada de totes.
Vilanova d’Escornalbou es troba en
la posició número 38 de 184 pobles
de la província, amb un endeutament
de 142,10 euros per persona. És el
quart municipi del Baix Camp amb
menys endeutament.

Notícies ajuntament
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DONANTS DE
SANG

CREMA DE RESTES
AGRÍCOLES

Com hem pogut comprovar un any més, el nostre
poble està molt sensibilitzat amb aquesta necessitat
constant. Cada dia, tots els hospitals i clíniques de
Catalunya necessiten sang o components sanguinis
per atendre els seus malalts, ja que la majoria
d’intervencions quirúrgiques i molts dels tractaments
mèdics requereixen transfusions. I podem afirmar
que des de Vilanova d’Escornalbou aquest any s’ha
col·laborat amb 29 donacions. Des d’aquí us animem
a seguir col.laborant amb properes campanyes. Moltes
gràcies a tots.

Les cremes de residus agrícoles han estat
el principal motiu de les negligències que
s’ha produït al llarg d’aquests darrers anys i
que han produït incendis forestals. I aquestes
cremes es concentren bàsicament en el mes
de febrer i març, mesos en què l’alerta està
més baixa, o sigui els que no hi ha un risc
d’incendi alt i que per tant no es prenen
tantes precaucions com caldria. Aquestes
puntes de negligències són les que es volen
reduir amb la nova mesura que ha adoptat
el govern català pel que fa a la comunicació
quan es vol fer un foc en els mesos que fins
ara no calia

Dolors Ollé
Regidora de Salut

El Departament d’Agricultura , Ramaderia.
Pesca, Alimentació i Medi Natural va aprovar,
el 7 de març de 1995, el Decret que estableix
les mesures de prevenció d’incendis forestals.
Les normes i prohibicions contingudes
en aquest Decret són d’aplicació a tots els
terrenys forestals de Catalunya siguin o no
poblats d’espècies arbòries, i a la franja de
500 metres que els envolta.
La crema de restes agrícoles està regulada
també en aquest Decret i amb unes mesures
preventives i unes prohibicions que s’han de
respectar:

Ens calen donants
O- Des de la Federació
Catalana de Donants de
Sang fem una crida a tota
la població catalana que
tingui el grup sanguini 0
negatiu (O-) perquè aneu
a donar sang, ja que les
reserves d’aquest grup
sanguini són “molt baixes”
i durant l’estiu són molt necessàries per atendre
emergències. Tot i que a Catalunya hi ha 400.000
persones (un 8% de la població) que són zero
negatiu, només 18.000 són donants de sang.
Per aquest motiu, en durant el període estival,
cal augmentar el nombre de voluntaris i poder
remuntar així les reserves d’aquest grup sanguini, ja
que durant aquests mesos creixen les emergències
i els accidents. Els donants de zero negatiu són
anomenats donants universals, perquè la seva
sang pot ser transfosa a malalts de qualsevol
grup sanguini. Per aquest motiu aquesta sang és
imprescindible en les situacions d’emergència,
quan no hi ha temps de poder comprovar quin és
el grup sanguini del receptor. Aquest és un grup
sanguini hereditari, per tant, és molt probable
que hi hagi persones del mateix grup sanguini
(O-) entre els familiars més directes, com pares,
germans o fills. Igualment, també animem a tota
la ciutadania a fer difusió de la necessitat de donar
sang en general -sigui quin sigui el vostre grup
sanguini-, en especial, del grup 0 negatiu. Penseu
que la regularitat i l’assoliment de l’hàbit d’anar a
donar sang són la nostra millor compensació. Bon
estiu a tothom i... moltes gràcies! ;)
Més informació: http://www.donantsdesang.
cat/node/125#sthash.2KSPauJm.dpuf

➤S’ha de netejar la zona en què s’efectuï
la crema i/o en què s’utilitzi un bufador en
un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La
crema s’efectuarà com a mínim a 10 metres
de distància respecte d’aquells arbres que
tinguin més de 60 cm de circumferència,
mesurats a 1,20 metres del terra.
➤La flama generada per la crema no
superarà en cap cas els 3 metres d’alçada.
➤ La crema començarà i acabarà amb llum
de dia, excepció feta dels focs d’esbarjo. En
cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva
total extinció.
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Resta prohibit:
➤ Llençar objectes encesos.
➤ Abocar escombraries i restes vegetals i
industrials de qualsevol mena que puguin ser
causa de l’inici d’un foc.
Aquestes mesures són d’aplicació durant
el període comprès entre el 16 d’octubre
i el 14 de març. L’esmentat període podrà
ser modificat en casos excepcionals i amb
l’autorització prèvia de la Direcció General del
Medi Natural.
En el període comprès entre el 15 de març
i el 15 d’octubre queda prohibit:
➤Encendre foc per a qualsevol tipus
d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat.
Especialment no es podrà: Cremar rostolls,
marges i restes d’aprofitaments forestals,
agrícoles o de jardineria.
➤ Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la
prohibició dintre de les àrees recreatives i
d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions
la utilització dels fogons de gas i de barbacoes
d’obra amb mata guspires.
➤ Fer foc per a activitats relacionades amb
l’apicultura.
➤ Llençar objectes encesos.
➤ Abocar escombraries i restes vegetals i
industrials de qualsevol mena que puguin ser
causa de l’inici d’un foc.
➤ Llençar coets, globus, focs d’artifici o
altres artefactes que continguin foc.
➤ La utilització de bufadors o similars en
obres realitzades en vies de comunicació que
travessin terrenys forestals.
Les persones que tinguin previst fer foc en
els terrenys forestals de Catalunya, i en la franja
de 500 metres que els envolta ho hauran de
comunicar prèviament a l’Ajuntament on es
trobi situat aquest terreny.

MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA DE CIVISME
I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
El Ple de la corporació local va modificar
l’ordenança de civisme i convivència
ciutadana per tal de regular el fet que els
ciutadans del municipi hagin de suportar
certes servituds sobre les seves façanes,
amb les quals es podran instal.lar diversos
elements de serveis públics sense necessitat
de la seva autorització.
Arran de l’inici de les obres a diversos
carrers dels nuclis de l’Arbocet i de
Vilanova d’Escornalbou, l’ajuntament ha
vist la necessitat de procedir a la regulació
d’aquestes situacions per tal de poder evitar
possibles problemes derivats de la manca
d’autorització dels particulars afectats, ja
sigui perquè no la vulguin donar o perquè
estiguin absents i no se’ls pugui trobar.
La companyia Endesa Distribución
Eléctrica, S.L., ens ha fet arribar unes
autoritzacions d’ús de les façanes per a
cada propietari de les cases de Vilanova i de

l’Arbocet. En aquestes autoritzacions que s’han
de retornar signades, els propietaris donen
permís per a la instal.lació dels cables de baixa
tensió grapats per la paret.
Per la seva banda, la companyia elèctrica
es compromet a executar les obres amb la
cura necessària, així com a reparar tots els
desperfectes que es puguin efectuar durant
la col.locació i permanència de la citada
instal.lació a la façana. Quan el propietari hagi
d’executar obres per a les quals convingui
la retirada provisional de la instal.lació, la
companyia assumirà el cost econòmic i el
càrrec de l’obra per a retirar temporalment
els cables grapejats de la façana i tornar-los a
instal.lar un cop acaba l’obra.
És per això que l’Ajuntament sol.licita als
habitants dels diferents domicilis que ens
faci arribar aquesta autorització degudament
signada que, un cop segellada per Endesa, els
hi retornarem.
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mosquit tigre
INFORMACIÓ PER A LA PREVENSIÓ
El mosquit tigre asiàtic és una espècie
invasora, diferent al mosquit comú que
sempre hem tingut al nostre territori.
És petit, casi negre i amb unes franges
blanques a les potes i una ratlla blanca molt
característica que va del cap al tòrax.
FITXA TÈCNICA

➤ Nom vulgar: Mosquit tigre
➤ Nom llatí: Aedes albopictus
➤ Ordre: Diptera
➤ Família: Culicidae
➤ Mida: entre 5 i 10 mm
➤ Aliment: La femella s’alimenta de sang
de vertebrats i el mascle de nèctar.
Què el caracteritza?
➤ En què és diürn. Sobretot està actiu a
primera hora del matí i al vespre, abans de
fer-se fosc.
➤ Fa unes picades molt agressives i poc
picar diverses vegades.
➤ La seva activitat és normalment
a l’exterior de les cases (patis, jardins,
terrasses).
➤ No necessita aigua per ficar els ous,
però si per a què aquests es desenvolupin.
➤ Es troben a prop d’on a nascut, doncs
té un radi de vol curt (aproximadament d’uns
400 metres). A més acostumen a volar baix,
per lo que sovint piquen a les cames i peus
➤ Com tots els mosquits passa, en el seu
cicle vital, per diferents fases. Hi ha unes
aquàtiques, on nosaltres podem intervenir
més fàcilment, i una aèria, on els humans
rebem les conseqüències, i que és de més
difícil intervenció.
Així comença sent ou, passa per 4
estadis larvaris, es converteix en pupa i
eclosiona com a mosquit adult. Tot això en
aproximadament 6 dies!!

ous, visualment no es poden veure

pupa, si són visibles a l’ull

Mosquit adult
Piquen les femelles, i passada una
setmana ponen entre 80 i 200 ous. La
meitat d’aquests seran femelles que un cop
adultes, ens picaran i tornaran, cada una, a
posar ous.

I nosaltres que podem fer???
La forma més efectiva de combatre el
mosquit tigre és no deixar-lo criar. Només
has d’evitar que el mosquit criï a casa teva,
i la forma més eficaç és controlant que
no hi hagi acumulacions d’aigua petites
i estancades que els recorden el seu
hàbitat original, doncs a diferència d’altres
mosquits, el tigre no necessita molta
aigua per criar. Les seves larves creixen
perfectament dins petites reserves
d’aigua estancada com la que pot quedar
dins un test, una galleda o fins i tot, dins
un cendrer.
Com puc evitar-ho?
Eliminar els objectes que
puguin acumular aigua o
buidar-la setmanalment.
Gerros, cendrers, abeuradors...
quan estiguin buits tombarlos per a què no es puguin
reomplir.
Tapar hermèticament, amb
tapa o tela mosquitera, els
dipòsits d’aigua per regar.

Notícies

JUBILACIÓ
M. CINTA PORRES
El mes de febrer de 2009, la Sra.
M. Cinta Porres, va començar les
tasques de neteja a l’Ajuntament,
just després que el Josep M., el
seu marit, es jubilés i deixés les
tasques d’agutzil i neteja que
venia realitzant des de feia ...., des
de sempre, vaja.
La Cinta ha estat amb nosaltres
poc més de quatre anys en els
quals ha vist força canvis que han
influït en la seva feina de manera
evident, com per exemple: la
instal·lació d’un ascensor a
l’edifici de l’ajuntament i la seva
remodelació, la construcció del
nou edifici de la llar infants i
biblioteca municipals,.. aquests
dos per nomenar-ne alguns dels
més importants. D’alguna manera
la seva feina ha anat augmentant
així com van anar augmentant
les hores per les quals estava
contractada inicialment.

arribar la tan desitjada jubilació, el
mes d’abril va fer 65 anys, encara
que no va ser fins al maig que es
va fer efectiva la seva baixa, doncs
la Seguretat Social exigia un mes
més de treball. Concretament, el
dia 20 de maig va ser el seu darrer
dia de feina, que va celebrar amb
tots els companys de l’ajuntament
brindant amb una copa de cava.
A partir d’ara, comença una
nova etapa, la de cuidar-se i
cuidar els seus, la de viure amb
tranquil·litat, sense presses per
gaudir dels petits moments de
cada dia.
Per tal de suplir aquest lloc de
treball vacant, l’Ajuntament va fer
una selecció de personal per a
contractar dues persones que fan,
entre les dues, la mateixa jornada
de treball. Les dues persones
escollides han estat la Maria del
Carmen Lafuente i l’Ana Nica.

Finalment, però, aquest any li va
Posar sota cobert barques,
carretons o remolcs, o bé,
posar-los cap per avall o taparlos amb una lona.
Eliminar (deixalleria) els
pneumàtics vells.
Posar peixos vermells
que es menjaran les larves
dels mosquits en basses
ornamentals i fonts del jardí.
Netejar anualment de
fulles les canaleres de teulats
i terrasses.
Què cal fer en cas de picades?
➤ La millor prevenció és que no ens
piquin. Així podem portar roba fresca de
màniga llarga, mitjons, evitar les activitats
a l’exterior, impedir que entrin a casa
amb mosquiteres, utilitzar repel·lents
naturals i artificials. En aquest cas és MOLT
IMPORTANT seguir les instruccions i evitar
l’ús en menors de 2 anys, netejar-nos un
cop arribem a casa, abans de dormir i
mirar que estiguin inscrits al Registre de
l’Agència Espanyola de Medicaments
i Productes Sanitaris del Ministeri de
Sanitat, Política Social i Immigració
(MSPSI).
➤ En cas de picada, renteu amb aigua
i sabó com més aviat millor i desinfecteu
bé la zona.
➤ No us fregueu la pell: remulleu-la en
lloc de fregar-la i eixugueu-la.
➤ Tracteu de mantenir la zona neta i
eixuta fins que disminueixi la irritació.
➤ Eviteu rascar-vos.
➤ Apliqueu una compresa de gel o gel
embolicat en un drap a l’àrea de la picada.
➤ El tractament és simptomàtic. En
cas de persistència de les molèsties,
consulteu el vostre metge.
Per a més informació:
Consell Comarcal del Baix Camp
Canal Salut Generalitat de Catalunya
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou

Reconeixement

DE L’AJUNTAMENT A HABITANTS
DE LA POBLACIÓ QUE HAN
DESTACAT EN DIFERENTS ÀMBITS

En aquesta nova edició de
la revista “TOT VILANOVA”,
dediquem aquest apartat a
a Javier Barquín, tunejador
i bloguer, com ell mateix es
defineix.
La seva idea de crear un
blog va sorgir ja fa uns anys
quan es va comprar la seva
casa i va haver de moblarla. Per tal d’estalviar, va
anar restaurant mobles que
recollia o que li donaven,
i també feia articles de
decoració reciclant diversos
materials, i així ha aconseguit
tenir una llar molt acollidora.
A partir d’aquí, va pensar
que podia donar a conèixer
a tothom les seves creacions
i en el seu blog “www.
yonolotiraria.com” les ha
anat publicant: mobles, llums,
detalls per celebracions,…un
munt d’idees genials!!!
Amb molt poc temps
en Javier i el seu blog
han aconseguit molt
protagonisme i li han fet
diverses mencions en
diferents mitjans. Aquest
mes de juliol li han publicat
un reportatge a la revista
“MI CASA”, on ha concedit
una entrevista explicant les
seves idees de decoració i
reciclatge.

Moltes felicitats per la teva
feina!!!
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SOM ESCOLA VERDA
Apaga el llum! Tanca l’aixeta si no fas
servir l’aigua! És millor que et dutxis,
així no gastes tanta aigua. Al diari o
als telenotícies veiem notícies sobre
abocaments, contaminació, focs... El
medi ambient i la sostenibilitat són
temes que formen part del nostre dia
a dia, si volem que el nostre planeta,
els nostres fills, néts i renéts tinguin
un futur cal que siguem conscients
de les accions i actituds que tenim
actualment. Per altra banda els
mestres de l’escola pensem que és
bàsic que els aprenentatges siguin
significatius, que siguin aplicats,
no teòrics; també des de fa temps
pensem que és important que l’escola
estigui integrada en l’entorn; som
conscients que l’escola és només una
petita part en la formació dels nens i
nens, és tota la comunitat i la societat
la que educa. Tot això ens va portar
a iniciar un hort a l’escola, participar
en un projecte d’innovació i demanar
participar al programa Escoles Verdes.
El programa Escoles Verdes
el promouen els Departaments
de Territori i Sostenibilitat, i el
d’Ensenyament. Els objectius del
programa són:
• Ajudar els centres a incorporar els
valors de l’educació per la sostenibilitat
en tots els àmbits de la vida del centre
(currículum, gestió, relacions amb
l’entorn...)
• Promoure la participació i la

implicació activa de la comunitat
educativa en la millora del seu entorn.
• Promoure la Afavorir l’intercanvi
entre els centres que participen en el
Programa. Fer Xarxa.
El programa treballa en diversos
àmbits: ambientalització curricular,
és a dir que el treball per la sostenibilitat
es reflecteixi en qualsevol de les àrees
del currículum; en el clima escolar,
vol facilitar la implicació de tota la
comunitat educativa (professorat,
alumnat, famílies, personal no docent,
etc.) en la presa de decisions i en
l’acció; l’ús i la gestió de recursos
del centre, l’aprenentatge no ha de
ser teòric, hem d’aplicar al centre
la gestió sostenible que pretenem

aconseguir a la societat; integració
del centre en el seu entorn proper,
cal que l’alumnat conegui l’entorn
natural i social proper i actuar-hi per
tal d’actuar-hi responsablement.
Fa tres anys que l’escola va rebre
el distintiu d’Escola Verda i això ha
implicat diverses accions, unes que
ja portàvem a terme des de fa temps
i altres de noves: la constitució
d’un comitè ambiental en el que hi
participem alumnes, famílies, mestres,
representants de l’ajuntament i del
personal no docent; la formació d’un
grup verd a l’escola, alumnes que es
preocupen de vigilar que a l’escola
hi hagi una gestió sostenible i de
promoure actuacions en aquest sentit;
l’hort, com una eina que ens permet
estudiar els continguts referents a les
plantes i animals de manera directa,
a més a més hi podem aplicar altres

continguts de diverses àrees; l’ús
de paper ecològic; conscienciar-nos
sobre l’ús sostenible de l’aigua i la
llum a l’escola; estudiar i preparar
millores al pati per part de l’alumnat
com ara la tanca del pati dels petits, la
cabana, les jardineres...; ambientalitzar
el currículum i activitats de l’escola;
pensar com aprofitar l’aigua de pluja;
xerrades; etc.
Pensem que participar en aquest
programa transversal ha enfortit
realment a l’escola, i el medi ambient
i la sostenibilitat són ara un dels
eixos de les activitats de l’escola que
impregnen totes les actuacions i
mirades de l’escola. El ser una escola
verda ajuda a donar una educació
integral al nostre alumnat, a fomentar
l’educació en valors que pensem bàsic
per la formació dels nostres nens i
nenes.

LLAR D’INFANTS
Aquest curs 2012/2013 l’acabem
amb un bon regust de boca, amb els
objectius marcats aconseguits i fent
un bon balanç de tot el que ha passat
durant el dia a dia a la Llar.
Són dos cursos els que passen els
nostres infants abans d’anar a l’escola
i, a aquestes dates, ens adonem que
s’han fet grans entre aquestes parets
i que els pares us heu de mentalitzar
de la nova etapa que començaran,
hem de ser conscients que passaran
de ser “els grans del cole” a ser els més
petits, de moure’s en un ambient més
reduït a ser molts més a classe... són
petites coses que hem de considerar
per tal de que l’adaptació de l’infant
sigui més agradable o menys feixuga.
Per a molts nens i nenes l’entrada al
parvulari suposa la primera separació
física i afectiva del seu entorn familiar.
Per als qui han anat a una Llar
d’Infants, l’escola significa trobar una
comunitat més nombrosa, de la qual
ells ara seran els més petits (a la Llar
d’Infants ells eren els més grans),
i desenvolupar-se en un marc físic
diferent, generalment més gran i més
complex.
Tant pels uns com pels altres, anar
a l’escola vol dir adaptar-se a un nou
espai, tenir més companys, conèixer
uns altres adults. Per això necessiten

un ambient càlid i segur per poder
afrontar el coneixement gradual
del medi i adquirir les eines que els
permetin accedir-hi.
Per als nens i nenes que no han
iniciat el procés d’immersió lingüística,
s’hi afegeix una altra novetat: el/la
mestre/a parla una llengua diferent
a la de casa seva, una llengua que, si
bé no els és estranya perquè gairebé
tots ja en tenen algun referent, no
és encara una llengua que puguin
comprendre ni parlar.
Aquests serien alguns dels punts
més importants que cal tenir en
compte a l’hora d’iniciar l’escolarització
d’aquests infants. Aspectes per
reflexionar i intentar adequar el medi
escolar a les seves necessitats.
Caldrà, també, tenir en compte
l’actitud dels pares i mares que alhora
mostren il·lusió i inseguretat. L’escola
haurà d’oferir-los tota la informació
necessària i la confiança que es
treballa per als seus fills.
Un pas més que els infants fan al
llarg del recorregut que els espera per
fer-se gran.
I grans són els nens i les nenes que
ens deixen al finalitzar aquest curs:
-l’Eliana, una nena dolça i entusiasta

en aprendre coses noves.
- En Martí, el “rubiales” del grup,
un amor i, a la vegada, amb un gran
caràcter.
- En Jaume, que quan va arribar a la
Llar, els seus rinxols ens van captivar
i, un nen, amb un gran cor.
- La Gisela, purament energia
inesgotable!
- En Pau, un nen amb una timidesa
encisadora però amb moltes ganes de
conèixer coses.
- La Mariona, la “xerradora” del
grup, sempre explicant-nos coses
interessantíiiissimes!

- En Marc, ell no diu res... però quan
ho fa et sorprèn!
- I l’Abril, la veterana del grup, i a
la que li guardem un gran “carinyo”
a la Llar.
A tots ells els hi desitgem el millor
en el camí que els queda per recórrer.
I, un cop més, la Glòria i la Clara
us donem les gràcies per deixar-nos
formar part d’aquesta etapa tan bonica
dels vostres fills.
BON ESTIU!
Clara Porras
Directora de la Llar d’Infants
Els Marramiaus.
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Entrevista

l’entrevista:
agustí i
sebastiana
CENT QUILOS
D’EMOCIONS
És de les vegades que esperant
per fer l’entrevista estic més
nerviós. No sé per on em pot
sortir el personatge. De fet és una
mica imprevisible. Mentre entro a
l’habitacle on hem quedat, sento un
murmuri de fons. No sé don ve, no
sé si és lluny o a prop, però se sent. I
és que, ara ho entenc, el personatge
no serà un sinó dos.
Fa la sensació de que hagin
començat sense mi. Escolto..
-El que més recordo són les
pessigolles que em feia quan em
formava les faccions de la cara i del
coll..

-Si vols que et digui la veritat, NO.
Els dos van titubejant..
-Ah, ja n’hem passat de coses
ja! Recordes quan a Colldejou va
ensopegar el meu portador i vaig caure
com un sabatot?
-I tant!. Quin fart de patir! Per un
moment vaig pensar que t’havien
d’apedaçar, doncs et vas estar una
força estona al terra.
-Ara, que ben pensat al
començament jo em sentia més
important que no pas ara.
-I això?

-Si tens raó, a mi em passava
quan em feia els forats del nas.
Hagués volgut dir-li que no me‘ls
fes tan grossos però és clar..
-A vegades he pensat que van
encertar prou amb el nom i el rol
que ens van donar. T’imagines ara
d’una altra cosa que no de bandoler
i pubilla?

-A cada sortida que fèiem em
vestien i em desvestien, pujaven i
baixaven escales, em feien abraçades
per posar-me el davantal, les joies..
-Oh si, però pobres s’hi passaven
massa temps, i és clar.. Jo en canvi estic
més content i tranquil ara que no em
remenen tant com abans. M’ajauen per

viatjar i m’aixequen per fer la ballaruca
de rigor. Més aviat pateixo pels que
entren i surten de sota meu amarats
de suor.
Tots els records que teniu deuen
ser força bons, no?
-NO. No t’ho creguis. No pots ser
feliç quan, segons quines èpoques,
veus pocs geganters o grallers. O
sigui,l que no s’apunta la gent a fer
colla. Tems per la continuïtat. De
fet, més d’una vegada m’he vist a
algun magatzem o altre ple de pols,
esperant que algú s’animi a fer-nos
ballar.
Un mal son vaja!
-Si, si.. Hi és que en vint anys hem
passat de tot, encara que no ho
sembli. Pensa que en la intimitat i
repòs del magatzem, tenim molt de
temps per pensar.
-Tot et ve al cap.
En aquest precís moment, els
dos personatges canvien el to, i
continuen:
-El setembre del 95 vam perdre
una persona molt estimada. Una
persona que va influir decisivament
a la nostra creació.
És la que us feia pessigolles quan
us donava forma?
-Exacte! Ja veig que ens has sentit
abans. Bé ell I bastants més que es
van obstinar a crear uns gegants per
a Vilanova d’Escornalbou.

de la Vila érem entre 30 i 40
gegants. Un espectacle fora de
mides. Encara tinc un senyal
al front d’una avellana torrada
que van llençar des del balcó de
l’ajuntament. Vaig fer un crit que
ningú va sentir!
-Recordes Sebastiana la
quantitat de festes i sopars que
la colla gegantera ha arribat a
muntar en honor nostre?
-I tant Agustí. I algun pollastre
a l’ast volant per culpa del vent
que feia també!
-Saps Sebastiana, el que moltes
vegades també em ve al cap és
el sentit homenatge que a l’estiu
del 94 es va fer a un noi bomber
voluntari de Montbrió que va
perdre la vida apagant foc. El
silenci de la plaça el tinc molt
present, com si fos ara mateix.
Bé, però han passat 20 anys!
Agustí. Si és clar. Nosaltres si
poguéssim faríem un homenatge
a tots els grallers que varen
començar l’any 93, i que de
moment encara no han parat.
T’imagines Sebastiana que ho
haguessin deixat córrer ara fa
uns anys?
-A no, on fórem ara! Criant
pols com et deia abans. El més
important de tot és la continuïtat.
De fet ara estem molt il·lusionats.
Oi Agustí?
-Si, si.
-I és que quan veus pares i fills
acostant-se i que t’aixequen, fas
força amunt per no pesar tant, de
fet quan la gralla comença a sonar
sembla que ballis sol.

-Si. Van enredar a tot el poble.
Nosaltres vàrem ser testimonis de
la “moguda” que es va muntar..
Modistes i altres dones del poble
fent els vestits que avui portem.
D’altra gent fent menjar per a portarlo a la nostra festa de presentació al
poble, i després comprant el tiquet
participatiu per menjar-se el que ells
mateixos havien preparat. Gent del
poble que potser mai més no hem
tornat a veure, per què normalment
no surten a les festes, però aquell dia
hi eren.

-Si, si, gràcies als que tens a
sota teu! Però tens raó, això és
com una família unida. Nosaltres
sempre hi som. Hi ha membres
de la colla que van i vénen
depenent si tenen nens petits
o no. Però saben que sempre hi
som, sempre ens trobaran!!

-El dia del nostre bateig ens
van acompanyar 18 o 20 colles
de gegants, o sigui que a la plaça

Joan Escoda Teigell
Regidoria de Cultura
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Entitats
ASSOCIACIÓ DE DONES DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU I L’ARBOCET

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU

VIII TROBADA DE
PUNTAIRES

Continuen Les activitats
diverses al casal de jubilats amb
notable assistència de socis a les
respectives tasques de gimnàstica,
memòria, català, ordinador, memòria
emocional i també musicoteràpia.
D’aquesta última vull afegir que
tenim nous instruments de vent i de
percussió que s’han afegit als que ja
teníem, i que ara ja es pot dir que
fem una mica més de soroll. Esperem
que ara el que sembla un “guirigall”
es converteixi en un agradós concert
de música ancestral o ètnica, que sia
complaent pe l’oïdor àvid de noves
experiències musicals.

El dia 7 de Juliol, l’Associació de
Dones va organitzar la VIII Trobada
de Puntaires. Hi van participar
una trentena de pobles amb un
total de 172 puntaires, algunes
acompanyades dels seus familiars.
La trobada va ser molt lluïda i tant
els visitants com els vilanovins que
hi van assistir van gaudir d’una tarda
força agradable.
La presidenta i la junta de
l’Associació agraeixen l’ajuda rebuda
per part de: l’Ajuntament, del Sr. Joan
Escoda, regidor de cultura, de la
Colla Gegantera, dels comerciants,
de la professora de manualitats,
Sra. Rosita Castells , del Sr Josep
Mª Anguera, autor del poema a les
puntaires, del grup de puntaires del

poble i de tots els veïns que ens van
donar un cop de mà. Sense tots
vosaltres no seria possible organitzar
aquesta festa.

CANVI DE JUNTA

Aquest any vàrem trencar la
tradició de fer l’assemblea general el
mes de Novembre. Es va dur a terme
al finalitzar el sopar que organitzem
per celebrar Santa Àgata, patrona
de les dones, en la que vam gaudir
d’una bona assistència d’associades.
La nova junta va quedar
constituïda per:
Presidenta:
Sra. Roser Sabaté
Vicepresidenta: Sra. Isa Domingo
Secretaria:
Sra. Felicitat Martínez
Tresorera:
Sra. Eli Escoda
Vocal:
Sra. Pura Cabré
Vocal:
Sra. Rosa Rofes
Vocal:
Sra. Gloria Anguera

Seguidament, voldria destacar
que, una vegada més vàrem assistir
a la XXVI trobada de la Gent Gran
que aquest any es va dur a terme a
la ciutat de Tortosa. Érem en total
19 persones de Vilanova. Tot va anar
sobre rodes, visites, horaris, magnífics
guies en cada lloc, però al arribar
alhora de dinar, llavors va començar
el “Viacrucis”. Vàrem trobar-nos
amb un desorganització brutal,
algo inaudit, tan malament que no
dinarem de cap manera, lamentable
aquell restaurant “de cuyo nombre
no quiero acordarme”.
D’aquí que amb el succeït, el
Consell Comarcal, per a treure’ns
el mal gust de boca, (que de mal
gust no en vàrem tenir cap perquè
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no vàrem menjar res) va organitzar
una altre jornada, aquesta a la Conca
de Barberà, a on visitarem la bonica
localitat de Conesa, un poblet ple
d’encant que a tots ens va encantar
i seguidament ens dirigirem a Santa
Coloma de Queralt, lloc on vàrem
dinar “traient el ventre del mal any”,
com diu la dita, amb respecte al dinar
del abans mencionat restaurant de
tan nefast record.
També m’agradaria agrair al
magnífic Ajuntament de Vilanova,
el dinar esplèndid de la festa de
Sant Isidre que, com cada any, va
resultar immillorable, en la qualitat i
quantitat…! Que n’aprenguin els del
restaurant de Tortosa ¡
I, per últim, també, i en nom de
tota la junta rectora de la nostra
Associació voldria donar gràcies i
la més cordial benvinguda als nous
socis del col·lectiu i que són:
Joan Mª Roig Ferré, Pere Ferré
Basora, Joan Josep Torné Mas, Adelina
Bosch Valent, Josep Munté Vilella i
Joan Carles Salat Suñé.
Així com també esmentar que
tenim tots en el record als socis que
recentment ens han deixat i que són:
Joaquim Sabaté Lluís i Pere Castells
Guasch, i que la seva memòria
guardarem dins el cor.

EQUIP DE BITLLES DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU

ASSOCIACIÓ DE JOVES
ELS 2 TOMBS
Aquest estiu per la Festa Major
de Vilanova, l’associació de joves del
poble tornem a oferir la festa jove,
aquest any amb el grup Papagayo,
que actuaran després del Bingo el
dia 23 d’Agost.
tots!
Desitgem que hi hagi una gran
participació i que aquest acte, junt
amb tota la Festa Major, sigui un èxit
pel nostre poble. Us hi esperem a

Des de l’associació de joves
desitgem una bona Festa Major i
un bon estiu a tothom.

Aquest any ha nascut un equip
de bitlles al nostre poble. Després
d’algunes reunions es van poder
portar al mes d’abril a Vilanova 20
pobles del Baix Camp, Ribera d’Ebre
i Terra Alta (Alforja, Mont-Roig,
Montbrió, Miami, Hospitalet, Reus,
Cambrils, Vandellòs, Masboquera,
Pratdip, Benissanet, Corbera,
Xerta, La Fatarella, Rasquera, Horta
de Sant Joan, Bot, Colldejou i
Pinell de Brai) a més de Vilanova;
aquests equips componen la “Lliga
Intercomarcal de Bitlles-Birles de
Tarragona”. Doncs bé, ja estem a
mitja temporada i la cosa va bé,
hem aconseguit un tercer lloc per
equips (Corbera) i un tercer lloc
amb individual (Vandellòs) a més de
diferents primers, segons i tercers
llocs en infantil.
Aquesta competició es disputa
els diumenges de març fins
setembre (en alguns es descansa).
Tots els equips viatgem al poble
que aquell cap de setmana toca, a
les 8 i mitja del matí inscrivim els
noms del jugadors i a esmorzar
tothom (l’esmorzar el fa el poble
organitzador) i després a les 9 i

mitja comença la competició.
Estem força animats ja que a més
de competir donem a conèixer el
nostre poble, es viu un ambient molt
saludable entre tots els participants i
a més a més fem turisme coneixent
aquests pobles. És per això que
us animem a vindre algun cap de
setmana a jugar (tothom pot tirar,
només cal apuntar-se una hora
abans de començar). Algun dia hem
estat més de cinc jugadors, que són
els que formen l’equip cada cap de
setmana.
Bé, ens els pròxims números de la
revista us seguirem informant.
ÀNIMS BITLLEROS
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COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU
Com tots ja sabeu, aquest any
celebrem el nostre XX aniversari, una
data molt especial per tots el que
formem part de la Colla Gegantera i
Grallers de Vilanova.

Aquest any comptem amb noves
incorporacions al grup de grallers i
timbalers. En Ramon Humet es va
oferir per a fer classes de gralla
els dissabtes de 4 a 5 de la tarda a
totes les persones interessades en
aprendre’n i, el passat dia 6 de juliol
a Montbrió del Camp, vam poder
corroborar que, amb molt poc
temps, aquests nous grallers han
fet un gran avanç. Els nous timbalers
també poden aprendre’n amb el
Josep, timbaler de l’Argentera. Si
algú més està interessat en poder fer
classes, només cal que es dirigeixi
a algun membre de la colla i li faci
saber.
Només ens queda recordar-vos
que, la celebració del XX aniversari
serà el dia 31 d’agost i que, per

CONSELL
PARROQUIAL DE
L’ESGLÉSIA
DE SANT JOAN
BAPTISTA
Vilanova d’Escornalbou, 22 de
juliol de 2013

Recordem com si fos avui els
primers dies en que es va parlar de
fer uns gegants per poder portar
el nom de Vilanova poble a poble,
allà on ens demanessin; els dies
que vam passar fent el motlle de
l’Agustí i de la Sebastiana, pensant
què representarien, les primeres
sortides, els primers tocs de gralla i
de timbal,...tot un seguit de vivències
que ens fan sentir molt orgullosos
de tot l’aconseguit fins ara.
Al llarg d’aquests 20 anys,
l’Agustí i la Sebastiana s’han sentit
molt acompanyats, pel Peret i la
Mandinga, els nostres capgrossos,
per la geganta Caterina, la manotes
que van fer els nens i nenes de
l’escola i que tots volen fer ballar
a les trobades, així com també per
la gent que ens ha anat seguint
trobada rera trobada.

Entitats

Avui a la nostra parròquia hi ha
festa, celebrem el 50è aniversari
sacerdotal de Mossèn Pasqual
Gasol Simó. Encara que només
fa un any que es troba entre
nosaltres, la seva companyia s’ha
fet molt familiar.

aquest dia, estrenarem samarreta
commemorativa que, tots els que
vulgueu, la podreu encarregar a la
colla gegantera.
Esperem que siguem molts els
que ens acompanyeu aquest dia
i que, si voleu, també ens podreu
acompanyar en les sortides d’aquest
any:
Riudecanyes: 28 de juliol al
matí

muntanyes, sempre ens explica
historietes de la seva vida i ens
aconsella a seguir pel bon camí.
Junt amb l’Ajuntament, el poble i
el Consell Parroquial li desitgem que
per molts anys pugui estar entre
nosaltres.

Un Mossèn molt senzill, fill
de pagesos de Cervià de les
Garrigues, del qual se’n sent
molt orgullós. Amant de les

Moltes felicitats Mossèn.
Consell Parroquial

JUNTA DE LA SECCIÓ
RECREATIVA
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU
B e n vo l g u t s
Vilanovines!!!

V i l a n ov i n s

i

Colldejou: 3 d’agost a la tarda
Mont-roig del Camp: 4 d’agost
a la tarda
Vilanova d’Escornalbou: 31
d’agost a la tarda
Almoster: 29 de setembre a la
tarda
Alcover: 12 d’octubre (pendent
de confirmar)
Us esperem a tots!!!
http:/
gegantsvilanovaescornalbou.
blogstop.com.es/

Torna la Festa Major d’ Estiu,
i com cada any, la junta torna a
col·laborar amb la festa major,
perquè els vilatans puguin
gaudir-la.
Per això és necessari la
col·laboració dels membres que
cada tres anys renovem.
Primer de tot volem donar
la benvinguda als quatre nous
integrants de la junta que
han volgut ser partícips: Andi
Devesa, Anna Ferré, Rosendo
Masip, Gerard Rincón, i els que
seguim al peu del canó: Glòria

Anguera, Amadeu Salvadó,
Providència Bargalló, Jaume
Anglès, Ana Nica, Fàtima Rofes i
Carme De La Cruz; on també les
seves respectives parelles han
col·laborat desinteressadament,
també agraïts.
Ens agradaria, suposo que
a tothom, que la junta no
desaparegués, és per això que
donem veu a què els habitants
del poble s’involucrin una
miqueta més i siguin partícips
en els actes de la junta, on els
assegurem que gaudiran d’una
bona companyia i satisfacció al
haver realitzat les tasques.
LA JUNTA

A.D.F
LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES
COMARQUES DE TARRAGONA
Un any més, ens preparem per
començar a assajar i celebrar el
festival de Playback de l’estiu que
es realitza per recaptar diners per
la lluita contra el càncer.
Després de tants anys és bonic
veure aquest entusiasme. Per part
dels nens, ja que ells mateixos s’han
fet grans i ara fan de professors, més
ben dit, ells són els seus mestres.
Dels grans, que n’hem de dir, n’hi
ha que tot el curs es preparen la
coreografia I d’altres es munten
el seu ball. Tots junts a passar una
bona estona!!!

data escollida, us hi esperem a tots.
Segur que serà un gran espectacle.
L’any passat es van recollir 2420
€. A veure si podem tornar-ho a
aconseguir.
Aquest any ens falta una persona
molt important, a qui dedicarem tot
l’esforç, il.lusió, ball, alegria i rialles
que ella ens transmetia. PER TU
ROSER!!!
P.D.: Si algú més hi vol col.laborar,
serà ben rebut.
Moltes gràcies.

El proper dia 11 d’agost serà la

Cada dia és més difícil
aconseguir ajuts per ampliar o
millorar el material que ha de
permetre a l’A.D.F. actuar amb
més garanties i eficàcia quan
s’inicia un incendi. Des de l’ADF
s’ha fet servir la imaginació i s’ha
cregut convenient i útil adaptar
el motor impulsor del remolc
a la cuba. Això permetrà que,

quan calgui
actuar,
es pugui
disposar
dels 4.000
l i t r e s
d’aigua
capacitat de la cuba, superant
considerablement els 600 litres del
remolc, que fou la nostra primera
adquisició.
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Passatemps
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Sudoku
Sudoku
Sudoku

Sudoku

la sopa de lletres
la sopa de lletres

la sopa

de lletres la sopa de lletres

TROBA EL NOM DE BARRANCS,
RIERES O RIEROLS DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU

En aquesta sopa de lletres podreu trobar-hi el nom de
vuit barrancs, rieres o rierols del nostre terme municipal.
Aquests noms que trobareu es refereixen a la totalitat
o bé a part del curs de les mateixes

preguntes

lligades

Ben aviat ha de sortir un nou número de la nostra revista, cal preparar les
“preguntes lligades” per omplir un petit raconet de la mateixa, esperant que a
molts us agafin ganes de buscar i trobar la solució, som un passatemps més. Avui
penso a l’hora de començar, en un altre producte de la nostra terra, aquest no
és un producte agrícola, ni és una espècie cinegètica que es pugui anar a caçar,
encara que segons els experts que surten a la tele quan és la temporada són
molts els que van a caçar-los, no a buscar-los com sempre havíem fet per aquí.
Aquest producte forestal, que apareix a la tardor si les condicions de
temperatura i humitat són favorables, segur que ja us imagineu a qui em
refereixo, és el “rovelló”.
Busco el terme rovelló i trobo força informació: que el seu nom científic
és “Lactarius sanguifluus”, que pertany a la família de les “russulàcies” (quasi
que passen les ganes de menjar-lo) i altres característiques com forma, color,
aspecte, mides, etc. I es coneix també per “pinetell”.

Vaig a buscar “pinetell” i trobo una explicació gairebé igual a l’anterior, però a
continuació hi ha dues entrades més del mot “Pinetell”, ara escrit en majúscula,
els dos corresponents a dos petits llogarets d’una comarca de Tarragona.
➟ Primera pregunta: Quins són aquests dos indrets?
Un d’ells està despoblat i l’altre segons dades del cens de 1981 tenia poquets
habitants
➟ Segona pregunta: Quants habitants tenia l’any 1981?
Cada poblet es troba a l’esquerra d’un petit riu.
➟ Tercera: Quin és el riu de cada poblet?
Per acabar hauràs de buscar a quin riu desemboquen els dos anteriors.
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trEballem al teu municipi

disculpeu les molèsties

no es pot robar allò que no es pot veure
aturi el lladre, així de ràpid.

En pocs segons, el Generador de Boira omple l’habitació amb una densa boira que
fa impossible veure-hi.

3 seg. El lladre ha entrat.
L’alarma i el generador
de boira s’han activat.

8 seg. Al cap d’uns segons ja
és impossible moure’s entre
la boira.

10 seg. Impossible veure-hi i
impossible robar.

Normalment un robatori es perpetra en solament 2-8 minuts. Sense PROTECT vostè
depèn completament de la rapidesa dels cossos de seguretat. Amb PROTECT, en menys
de 20 segons aturarà el lladre, evitant el robatori i qualsevol dany a l’àrea protegida.

per què protecció de boira protec?
• Protecció eficaç de béns i contra actes vandàlics.
• És un generador de boira capaç d’omplir un local de 65 m2 en poc més de 15 segons.
• Totalment innocu per a persones i animals. No deteriora equips informàtics, no embruta ni deixa cap residu.
• Inversió mínima per a una gran seguretat.
• Muntatge ràpid i manteniment econòmic. Diverses descàrreges amb una única recàrrega.
• Proporciona tranquil·litat després de l’hora de tancament.

✓ALARMES ROBATORI - INCENDI ✓C.C. TELEVISIÓ
✓CAIXES FORTES ✓CONTROL D’ACCESSOS

e
product
El nostre
GENERADOR
PROTECT va obtenir
BOIRA
el
de
Èssit en
ACC
R
E
EL PRIM
ovetats
curs de N
30è Con bre 2012
d’Expoe
.
e Tortosa
a la Fira d

Tel. 977 83 79 50 - 977 22 06 04 • segurmon@segurmon.com • Avda. de Reus, 28 (43300) Mont-roig del Camp Tarragona

Amb la col·laboració de les següents entitats:

Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou

➟secció recreativa
➟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.

