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Acabament de les
obres de Vilanova

Calendari
d’activitats

Ja s’està preparant
la tercera edició de
FIRAESPORT,
que se celebrarà
els dies 26 i 27 d’abril.

Aquest passat mes de
desembre van finalitzar les
obres de Valorització del
Patrimoni del nucli antic
de Vilanova d’Escornalbou.

Podeu consultar
les diferents
activitats que es
poden fer a la
nostra població.
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L’ A j u n t a m e n t d e V i l a n o v a
d’Escornalbou ha pogut dur a
terme aquesta compra gràcies a la
subvenció del Pla d’Acció Municipal,
anualitat 2013, de la Diputació de
Tarragona per import de 28.500 €,
que suposa un 95 % del cost total
que ascendeix a 30.000 €.
Antigament, Vilanova ja disposava
d’aquest edifici, que feia el servei de
cooperativa, on els pagesos del poble
portaven la seva collita. Amb el pas
del temps, l’edifici només s’obria

La finalitat del consistori
és poder rehabilitar
aquest espai, on encara
es conserva l’antic molí
d’oli i altres estris per a
l’elaboració de l’oli,
de manera que sigui
visitable per tothom
durant els mesos de la collita de les
olives, ja que cada cop hi havia menys
activitat.
La recent normativa de
cooperatives exigia a les cooperatives
petites que es fusionessin per tal de
millorar la seva eficiència i rendibilitat
i això és el que va succeir amb les de

Vilanova d’Escornalbou, Duesaigües i
Riudecanyes. Van passar a formar part
de la nova cooperativa amb el nom de
Cooperativa de Riudecanyes i l’edifici
va passar a ser també propietat
d’aquesta nova cooperativa.
La finalitat primera d’aquest
consistori amb aquesta adquisició
ha estat poder recuperar un edifici
amb tanta història i importància per
al nostre municipi.
En un futur, i dintre del marc
del Pla de dinamització turística i
socioeconòmica del municipi en el
qual estem immersos, la voluntat
de l’ajuntament és poder rehabilitar
aquest espai, on encara es conserva
l’antic molí d’oli i altres estris per a
l’elaboració de l’oli, de manera que
sigui visitable per tothom.

passatemps

Us recomanem

El passat dia 8 de gener, després
d’haver sol·licitat l’autorització a la
Direcció General d’Administració
Local, l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou va adquirir l’edifici de
la Cooperativa situat a l’avinguda de
Reus, número 15.

FIRAESPORT:
26 i 27 d’abril
de 2014
CAMPIONAT
DEL MÓN
DE BTT:
18 DE MAIG

Tot Vilanova

MARÇ DE 2014

pàgina

2

Ajuntament

RESUM dels acords de
plens i juntes de govern
JUNTES DE GOVERN
06/08/2013
➟ Concessió d’autorització per realitzar
les exposicions a l’edifici del Consistori,
que seran:
b) L’exposició del Sr. Jordi Lluís Ferré
Purqueras, s’instal·larà a la sala “L’Areny”
de la segona planta.
c) L’exposició del Sr. Rafa Fumadó,
s’instal·larà a la sala de plens situada a la
primera planta.
➟ Aprovació de la certificació número
4 de l’obra “valorització del patrimoni
arquitectònic d’interès cultural nacional
de l’Arbocet- fase 1”.
➟ Aprovació de la certificació número
1 de l’obra “valorització del patrimoni
BCIN i BCIL del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou- fase 4”.
➟ Modificació de les normes d’ús de la
Sala Polivalent i Sala del Cinema del Centre
Cultural, per tal d’ampliar els supòsits
de lloguer de la sala i la inclusió d’una
fiança de 120 € per assegurar el correcte
manteniment de la sala.

22/08/2013
➟ Concessió al Consell Esportiu del
Baix Camp d’una ajuda econòmica, per
import de 500,00 euros per ajudar en
les despeses d’organització d’activitats
del curs 2011/2012.
➟ Col·laboració amb una aportació
econòmica de seixanta euros, a
més de cedir gratuïtament totes les
instal·lacions per les diverses activitats,
a la Lliga Contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i Terres de
l’Ebre.
➟ Aprovació de la relació classificada de
les ofertes presentades formulada per la
mesa de contractació per a l’adjudicació
del contracte de “Creació de rutes,
promoció i difusió”.
➟ Aprovació de la relació classificada de

04/12/2013

18/09/2013

➟ Aprovació de l’addenda de regularització
econòmica del conveni de serveis socials a
la Comarca del Baix Camp.

➟ Aprovació definitiva de la numeració
dels carrers de Dalt i de Baix de l’Arbocet.
➟ Aprovació de la certificació número
2 de l’obra “Valorització del patrimoni
BCIN i BCIL del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou-fase 4”.
➟ Adjudicació a paradigma software,
sl del contracte de serveis “creació de
rutes, promoció i difusió”.
➟ Adjudicació a Limonium, SL del
contracte de subministrament
“Equipament d’oficina de turisme”.
➟ Aprovació del conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal del Baix Camp
per la gestió del servei de menjador
escolar de l’escola Font de l’Arc de
Vilanova d’Escornalbou pel curs 20132014.
➟ Aprovació del conveni de col·laboració
amb el Consorci de la Serra de Llaberia
per a la gestió de l’EIN de la serra
de Llaberia al municipi de Vilanova
d’Escornalbou.

16/10/2013

➟ Autorització per disposar de l’espai de
l’aparcament municipal per organitzar els
actes a favor de La Marató de TV3.

➟ Aprovació del conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal del Baix Camp que
regula l’encàrrec a favor de la comarca de les
funcions atribuïdes al municipi en matèria
de serveis funeraris i l’autorització per a la
seva prestació en règim de concurrència.
➟ Renovació de l’operació de crèdit, en la
modalitat de pòlissa de crèdit, amb l’entitat
BBVA, per un import de 60.000 €.

SESSIONS DEL PLE
16/07/2013
➟ Aprovació de la liquidació definitiva
de les contribucions especials de l’obra
“Valorització del patrimoni arquitectònic
d’interès cultural nacional de l’Arbocet”.
➟ Donar compte dels informes de
morositat.
➟ Aprovació definitiva del compte general
2012.

➟ Aprovació de la certificació número
1 de l’obra “Valorització del patrimoni
BCIN i BCIL del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou- fase 3”.

➟ Donar compte de la relació de factures
a incloure en el mecanisme de pagament
a proveïdors aprovat pel reial decret-llei
8/2013, de 28 de juny.

➟ Aprovació de la sol·licitud presentada
i fer una aportació econòmica per
import de 600 € destinats a sufragar les
despeses de la celebració de la trobada
de gegants del dia 31 d’agost de 2013.

➟ Designació com a festes locals per al
proper any 2014 el dia 20 de gener, Festa
Major d’hivern (Sant Sebastià), i el dia 28
d’agost, Festa Major d’estiu (Sant Agustí).

➟ Aprovació del contracte per a la
redacció d’un llibre d’història del municipi
de Vilanova d’Escornalbou amb el Sr.
Carles Maristany i Tió.

➟ Aprovació de la concertació d’una
operació de crèdit a llarg termini amb
l’entitat bancària BBVA.

➟ Aprovació de l’adquisició de l’edifici
situat a l’Avinguda de Reus, 15 a la
Cooperativa Agrícola de Riudecanyes.

12/08/2013

08/10/2013
➟ Inici de l’expedient de revisió d’ofici
per declarar nul de ple dret l’acord de

Farmàcia
Escoles
TAXI
Emergències mèdiques

➟ 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
➟DILLUNS: 08:15-10:30 H.

Horari d’autobusos

977 83 75 19
112
088
062

➟ Aprovació de la modificació
del projecte “Pla de dinamització
turística i socioeconòmica de Vilanova
d’Escornalbou i l’Arbocet”, finançat amb
el programa operatiu Feder Catalunya
2007-2013, eix 4, mitjançant el programa
Viure el poble més.
➟ Donar compte dels informes de morositat
del segon trimestre.
➟ Donar compte del marc pressupostari
tramès al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

29/10/2013
➟ Aprovació de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdit exercici 2013.
➟ Donar compte de l’aprovació de la
modificació de crèdit per incorporació de
romanent de crèdit d’exercici anteriors. pres
03/13.
➟ Aprovació inicial de l’expedient de
modificació de mitjançant suplement de
crèdit i crèdit extraordinari. pres 04/13.
➟ Aprovació inicial de l’expedient de
modificació del pla de finançament de
partides d’inversions del pressupost 2013.
pres 05/13.
➟ Aprovació inicial de l’expedient
de modificació de crèdit mitjançant
transferències de crèdit entre partides. pres
06/13.

04/12/2013
➟ Aprovació inicial, si s’escau, de l’expedient
de modificació de suplement de crèdit. pres
08/13.
➟ Aprovació del pressupost per a l’exercici
2014.

18/12/2013
➟ Donar compte dels informes de morositat
del 3r trimestre de 2013.
➟ Proposta de moció en suport als pagesos
i propietaris afectats per l’onada de robatoris
a les explotacions agràries i ramaderes i al
món rural.

Web de l’Ajuntament:

HORARI AJUNTAMENT

Horaris d’interès

➟ Aprovació de la candidatura del Sr. Josep
Maria Anguera Guitart com a jutge de pau
substitut.

les ofertes presentades formulada per la
mesa de contractació per a l’adjudicació
del contracte de “Equipament oficina
de turisme”.

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

concessió de llicència d’obres atorgada
per la junta de govern de data 21 de maig
de 2007.

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. 902 29 29 00
➟De dilluns a divendres feiners:
Vilanova Escornalbou - Reus: 06:55
Reus- Vilanova Escornalbou: 06:20/13:40/14:50/18:00
➟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):

➟DIMECRES: NO HI HA CONSULTA

Vilanova Escornalbou - Reus: 07:45

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

➟DIJOUS: 08:15-13:30 ➟DIVENDRES: 08:15-10:30 H.

Reus- Vilanova Escornalbou: 13:15

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

➟DIMARTS TARDA: VISITES AL CAP MONT-ROIG

Notícies ajuntament
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NADAL I FESTA MAJOR D’HIVERN
Aquest mes de desembre ha estat
un mes ple d’actes diversos organitzats
per les diferents agrupacions del poble:
La Junta de la Secció Recreativa ha
començat un nou cicle de cinema cada
15 dies i, normalment, els dissabtes a
la tarda, amb pel·lícules molt actuals,
tant per als més menuts com per als
més grans. S’han projectat pel·lícules
com “Epic y el mundo secreto”, “Assalto
al poder”, “Justin y la espada de valor”,
“Percy Jackson y el mar de monstruos”,
“Capitan Philips” o “Frozen, el reino del
hielo”.
Com ja és tradició, l’AMPA de l’Escola
Font de l’Arc ha organitzat el tradicional
mercadet de Nadal, amb venda de flors
i ornaments nadalencs i, juntament
amb l’escola i amb la Llar d’Infants Els
Marramiaus, un concert de nadales a
càrrec dels nens i les nenes dels dos
centres. Va ser un molt bon concert!!!
La coral CANTÀVILA va oferir un
concert a l’església de Sant Joan
Baptista amb un gran repertori de
cançons. A més, aquest any la coral ha
estat convidada a la Fira de Nadal de
l’Argentera, on va actuar davant tots els
assistents.

Per col·laborar amb La Marató
de TV3, dedicada a les malalties
neurodegeneratives, l’Associació de
Dones, la Llar d’infants i l’escola han
organitzat una caminada pels voltants
del poble, amb un merescut esmorzar,
i el ja tradicional mercat d’intercanvi
de joguines.
La visita dels patges de Ses
Majestats els Reis Mags d’Orient i la
posterior visita de Ses Majestats a
Vilanova i a l’Arbocet van ser els actes
més esperats per tots els nens i les
nenes. Aquesta vegada també han
vingut carregats de regals i de bons
propòsits per aquest nou any 2014!
Els actes de la Festa Major d’hivern,
en honor de Sant Sebastià han estat
el tradicional concert de Vermut, amb
l’orquestra JUNIOR’S, el concert de
tarda i el ball de la nit.
El diumenge, com ja es va fer
l’any passat, la Colla Gegantera i de
grallers de Vilanova d’Escornalbou
va organitzar el bingo popular per
recaptar fons per a la colla.
Gràcies a tots els que heu
col·laborat en l’organització
d’aquestes festes!

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
I EL CONSORCI DE LA SERRA DE LLABERIA
Aquest passat mes de novembre,
l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou
va signar un conveni de col·laboració
amb el Consorci de la Serra de Llaberia.

El consorci té com a finalitat:
■ Protegir, restaurar i millorar el
patrimoni natural i cultural de la Serra
de Llaberia
■Fomentar l’aprofitament sostenible

dels recursos naturals
■ El desenvolupament local per
millorar les condicions de vida de la
població

■ La inserció sociolaboral de les
persones en risc d’exclusió social
■L’educació ambiental i el foment
del turisme respectuós amb el medi
ambient
■La redacció d’un Pla Especial de

Protecció del Medi Natural i del Paisatge
■La gestió i obtenció de recursos i

ajuts per assolir aquestes finalitats
La primera delimitació dels Espais
d’Interès Natural (EIN) de la Serra de
Llaberia s’estenia per sis municipis i,
posteriorment, quan es va crear la figura
de la Xarxa Natura 2000, es va ampliar

a dotze municipis, entre els quals hi ha
Vilanova d’Escornalbou.

Amb la signatura d’aquest
conveni, el Consorci de la Serra
de Llaberia es compromet a:
■Realitzar assessorament en la gestió
del territori
■Donar suport en la gestió de
l’àmbit territorial de la Serra de
Llaberia per afavorir la gestió forestal
sostenible, la prevenció d’incendis,
la promoció turística i la ramaderia
extensiva

■ Fixar un programa d’educació
ambiental a les escoles
■Elaborar un pla anual d’actuacions
als espais naturals protegits del municipi
■ Fer constar la col·laboració de
l’Ajuntament en la publicitat de les
actuacions
■Donar suport a l’ADF de Vilanova
d’Escornalbou per realitzar actuacions
de prevenció d’incendis forestals

L’Ajuntament aportarà 1.000 €
anuals al Consorci de la Serra de
Llaberia.

pàgina
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CONVENI REGULADOR
DE L’ENCÀRREC DE
GESTIÓ, A LA COMARCA
DEL BAIX CAMP, DELS
SERVEIS FUNERARIS.
L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la prestació
de serveis funeraris que es durà a terme, mitjançant
concert, a través de la societat Gestió de Serveis Funeraris
Reus, SA (GESFURSA).
Els serveis funeraris que es podran prestar al municipi
comprenen les següents actuacions:

CONCURS
DE POSTRES

1)

a) Informació, assessorament i suport a la família per a
la realització dels tràmits administratius preceptius.
b) Pràctiques higièniques en el cadàver.
c) Subministrament de fèretres i urnes cineràries.
d) Col·locació en el fèretre, i transport des del domicili
de la defunció fins al domicili mortuori o sala de vetlles,
així com fins al lloc d’inhumació o cremació

núm. 3

núm. 1

Funcions principals del Servei:

2) Funcions de tanatori: (en el seu cas)

núm. 2

a) Tanatopràxia, tanatoestètica i pràctiques sanitàries
obligatòries.
b) Servei de sales de vetlla.
c) Dipòsit de cadàvers, conservació i refrigeració.
d) Qualsevol que requereixi l’ús d’instal·lacions
específiques.

núm. 5

3) Activitats complementàries:
núm. 8

núm. 4

núm. 9
núm. 7

El passat dia 4 de gener
vàrem celebrar el primer
concurs de postres de la
població.
L’objectiu del concurs
era trobar un dolç que fos
identificador de la nostra
població i que tingués relació
amb el nom “Corn de Bou”,
nom que es va proposar pel
dolç en referència a l’origen
del nom de la nostra vila.

a s s e s s o r i a

La convocatòria va tenir
una gran resposta, ja que
es van presentar a concurs
vuit dolços, que el jurat va
haver de degustar i puntuar.
El jurat el formaven tres
membres dedicats al món de
la restauració i la rebosteria: el
professor de cuina i pastisseria
de l’Escola d’Hoteleria i Turisme

de Cambrils, Asier Lahora, el Sr.
Juan Martínez Ramírez, Chef
Hotel Vil·la Romana - Salou
i Chef executiu de la cadena
hotels Ohtels i el mestre
xocolater Ramon de la Fuente,
de la pastisseria Huguet de
Reus.
El jurat va valorar el dolç en el
seu conjunt, tenint en compte
els ingredients utilitzats, el
seu sabor, la presentació, la
vinculació amb la nostra vila i
la seva originalitat, així com la
seva conservació.
Després del recompte de
puntuacions, van sortir com a
guanyadores les postres amb
el número 5, que, un cop obert
el sobre, es va procedir a dir el
nom del guanyador, el Sr. Josep
Frederic Pérez Pastor.

Laboral
Fiscal
Mercantil
Jurídic
Estrangeria
Assegurances
Gestions administratives

El jurat també va voler
valorar les postres amb el
número 4, elaborades pel
Sr. Jaume Sabaté, ja que va
considerar que una composició
de totes dues postres serien les
postres ideals.
El guanyador del concurs
rebrà el reconeixement públic
d’haver estat el creador del
dolç, que es catalogarà com a
típic de Vilanova d’Escornalbou
i, en cas de comercialització,
es farà menció del seu autor.
Volem agrair la col·laboració
de tots els participants,
del públic assistent i del
jurat, que hi va col·laborar
desinteressadament. I esperem
que ben aviat puguem degustar
les nostres postres típiques, el
Corn de Bou.

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

a) Organització de cerimònies segons els usos i
costums socials i religiosos
b) Lloguer de vehicles d’acompanyament
c) Publicació d’esqueles
d) Ornamentació fúnebre
e) Pompa exterior
f) Gestions davant les organitzacions religioses, etc.
Aquesta prestació dels serveis funeraris l’han de
contractar, lliurement, els familiars de les persones
difuntes sense cap tipus de limitació ni obligació, ja que
en el territori hi ha d’altres empreses que presten aquests
serveis.
Gestió de Serveis Funeraris Reus, SA, aprovarà els preus,
anualment, pel seu Consell d’Administració, seguint les
directrius que es marquin des de l’Ajuntament de Reus i
el Consell Comarcal del Baix Camp i haurà d’informar les
famílies dels preus dels serveis a contractar.

INSPECCIÓ TÈCNICA DE
VEHICLES AGRÍCOLES
El dia 23 d’aquest passat mes de gener, el grup
ITEVELESA va posar a disposició de tots els interessats, una
unitat mòbil agrícola per realitzar la inspecció tècnica de
vehicles (ITV) de la maquinària agrícola i dels ciclomotors
a la nostra població.
Des de les 9 del matí i durant tot el dia, les persones que
prèviament s’havien apuntat a les oficines del consistori
van poder passar la ITV d’aquests vehicles. Això va suposar
un gran avantatge per a molts usuaris, ja que així es van
evitar el desplaçament fora de la població per complir amb
aquest tràmit.
Vist que l’opció de la unitat mòbil va tenir gran acollida,
van passar-hi 20 vehicles diferents, es continuarà fent en
properes ocasions.
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FIRAESPORT 2014

NORMES CÍVIQUES
RÈGIM DELS
ANIMALS ENS ELS
ESPAIS PÚBLICS

Ja s’acosta la tercera edició de FIRAESPORT,
aquest any la celebrarem els dies 26 i 27 d’abril.
Aquesta nova edició comptarà amb moltes de les
activitats que ja es van portar a terme l’any passat:
les curses VILABOU, els inflables i les curses per als
nens, el campionat de bitlles catalanes, el Ral·li de
Cotxes Clàssics, la demostració de rescat de gossos…
Però també n’hi haurà de noves. S’està organitzant
un campionat de Curses d’Orientació, una marxa
nòrdica de 5 quilòmetres per tots els que vulguin fer
una passejadeta pels voltants del nostre Pobl... tot
un seguit de novetats per omplir la fira d’activitats
a gust de tothom.
A la carpa principal, com els altres anys, es faran
diferents demostracions de zumba, d’aeròbic,
de body combat, dansa del ventre… i també
comptarem amb la zona d’expositors al llarg de

l’avinguda de Reus
Aquest últim any hem pogut comprovar que
FIRAESPORT ha donat a conèixer més el nostre poble
i com, abans que arribi el mes d’abril, molta gent
de fora de la nostra població ja ens pregunta les
dates de celebració de la fira i com vénen ciclistes
i corredors a fer esport al llarg dels circuits de les
curses Vilabou. Això ha de ser un orgull per a tots
els covilatans i, per descomptat, una fira així no
seria possible sense tot el voluntariat que ens ajuda
aquests dies. Gent a les curses, a les exposicions,
a la brasa… Per tant, i una vegada més, demanem
a tothom qui vulgui col·laborar amb qualsevol
d’aquestes activitats que s’apunti a les oficines de
l’Ajuntament. Us hi esperem!
Moltes gràcies.

L’ordenança de civisme i convivència
ciutadana, en el seu article 15, estableix que a
les vies públiques i als espais naturals protegits
els gossos hauran d’anar lligats i proveïts de
cadena i collar, i els gossos potencialment
perillosos, a més a més, hauran de portar
morrió.

Els propietaris dels gossos estan obligats a:

■ Inscriure’ls al Registre municipal
d’animals de companyia.
■ Identificar els animals mitjançant
un microxip homologat.
■Mantenir-los en bones condicions
higienicosanitàries, de benestar i de
seguretat.
■ Portar al dia el carnet de
vacunacions.
Queda totalment prohibit deixar les deposicions
fecals dels gossos i dels gats a les vies públiques
i els seus propietaris són responsables de recollir
els excrements.
Recordem que tots els propietaris de gossos
inscrits en el Registre d’Animals de Companyia
municipal poden passar a recollir gratuïtament un
paquet de bosses de recollida d’excrements a les
oficines municipals.
També està prohibit l’accés de gossos i gats
a les zones de joc infantil de les places i parcs
del municipi, així com rentar animals a les vies
públiques, fer-los beure aigua de la boca de les
fonts públiques, donar menjar als animals a la via
pública i/o espais públics i alliberar i abandonar
animals al terme municipal.

ELS CAMPIONATS
DEL MÓN DE
BTT A VILANOVA
D’ESCORNALBOU
El proper mes de maig, organitzat pel Club
Esportiu Mossos d’Esquadra i Promoevents,
es disputarà a les comarques de Tarragona el
Campionat del Món de Ciclisme per a policies, en
les modalitats de fons en carretera, contrarellotge
individual i BTT.
Les dates escollides són del 16 al 18 de maig.
Salou és la població escollida per a les proves de
carretera i es disputaran divendres 16 i dissabte
17, amb la prova de fons. La darrera jornada del
Campionat del Món se celebrarà diumenge 18
a VILANOVA D’ESCORNALBOU, seu de la prova

de BTT. Aquest Campionat d’àmbit internacional
reunirà a esportistes de diverses nacionalitats amb
una participació entre 250 a 300 corredors. Serà
la primera vegada que aquesta prova se celebra a
Catalunya.
La capacitat organitzativa de la FIRAESPORT,
l’entorn de Vilanova d’Escornalbou... han estat claus
per decantar al comitè organitzador a ser escollits
seu de BTT. Serà un dels actes importants que situen
Vilanova i el seu entorn en l’àmbit internacional,
ja que la informació d’aquest esdeveniment es
transmet a totes les policies del món.

FESTA MAJOR D’ESTIU
El passat mes d’agost Vilanova va
celebrar la Festa Major d’estiu en honor
de Sant Agustí.
La Festa Major va començar un
divendres a la tarda amb un torneig de
futbol sala infantil per continuar amb el
bingo popular al vespre, un dels actes
que compta amb més afluència de
públic. La plaça de la Font s’omple de
gent que, amb el got de sangria a la mà,
va marcant els cartonets del bingo que
es van cantant.
I després del bingo, pels que encara
tenien més ganes de gresca, van poder
ballar i passar-s’ho bé amb el grup
PAPAGAYO, que amenitzava la nit dels
Joves.

Aquest any també es va fer el primer
Torneig local de bitlles/birles al camp de
futbol. Es va fer una competició per a
tothom, ja que els que no en tenien gaire
pràctica també van poder perfeccionar
la tècnica. Els guanyadors van ser
obsequiats amb els seus trofeus.
El concert i el ball de Festa Major va
anar a càrrec de l’orquestra La Tribu de
Santi Arisa, que van fer ballar a tothom
amb el seu repertori de cançons.
El parc aquàtic, el parc infantil i la
xocolatada van ser la diversió de tots
els nens i les nenes. Primer a la piscina
a remullar-se baixant pels tobogans i a
la tarda a la plaça de la Font, on hi havia
els inflables, els ponies...

La ja tradicional trobada de poetes,
que celebrava la seva XXI edició, i la
cantada d’havaneres amb rom cremat
per a tothom van ser els actes que van
precedir al dia de la Festa Major el 28
d’agost.
El dia de Sant Agustí es va celebrar el
solemne ofici i processó amb la imatge
del sant i amb els Gegants de Vilanova

d’Escornalbou com a acompanyants.
Un cop acabada la processó, el duet
Montsant va amenitzar la sessió de
vermut a la plaça de la Font.
El concert de sarsuela i la tronada
van ser els actes finals de la festa
major d’estiu. Esperem que aquest any
puguem tornar a gaudir tots junts dels
actes festius del nostre poble!
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ADQUISICIÓ D’UN
SOLAR PER PART DE
L’AJUNTAMENT

FINALITZACIÓ
DE LES OBRES DE VILANOVA
El passat mes de maig
van començar les obres de
“Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN
del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou”, i aquest passat
mes de desembre les obres van
finalitzar.
Com ja vàrem informar en
l’anterior edició de la revista,
s’ha canviat el paviment
existent per un paviment de
llambordí envellit. A part d’això,
s’ha canviat la xarxa d’aigua
potable i la xarxa d’aigua. En
breu, la companyia elèctrica
procedirà a canviar el cablejat
elèctric que deixarà de ser aeri
per passar a anar grapat per les
façanes.
Els comptadors d’aigua s’han
col·locat a l’exterior de les
cases, ja que així hi ha menys
problemes a l’hora de procedir
a la lectura del comptador i a la
posterior facturació.
L’Ajuntament va rebre
peticions de diverses persones
reclamant que no es deixés

S’ha canviat
el paviment existent
per un paviment de
llambordí envellit,
la xarxa d’aigua
potable i la xarxa
d’aigua, també la
companyia elèctrica
canviarà el cablejat
elèctric que passarà
de ser aeri per passar
a anar grapat
per les façanes.

aparcar cotxes al nucli antic,
ja que, un cop arreglats els
carrers, calia mantenir-los en
bon estat de conservació i així
també crear noves zones per
a vianants. Aquesta petició va
ser acceptada i es va limitar la
zona d’aparcament dins d’aquest
nucli quedant restringida de la
següent manera:
■Les zones d’aparcament
autoritzat són a l’Avinguda

Catalunya, a l’aparcament
dissuasiu de les escoles, als
carrers Mont-roig i Arbocet, així
com també a la zona assenyalada
a la plaça de la Font.
■A l’inici del carrer Auvina
hi ha una zona d’aparcament
amb temps limitat i també hi
ha assenyalades tres zones
d’aparcament per a minusvàlids:
a la plaça de la Font, al costat
de l’Ajuntament i a l’avinguda
de les Escoles. Les dues zones
de càrrega i descàrrega són a la
plaça de la Font i a la plaça de
la Vila.
■Als carrers del nucli antic
s’hi ha posat nou mobiliari urbà,
bancs, jardineres, papereres...
per limitar també els llocs
d’aparcament i per fer més
atractiu el passeig pels carrers
del poble.
Agraïm a tothom la
col·laboració i la paciència per
les molèsties ocasionades durant
les obres, però estem segurs que
ha estat per una bona causa: la
millora del nostre poble.

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 •

Durant l’últim trimestre
de l’any passat aquest
Consistori va signar un
contracte de compravenda
amb el Sr. Joan Anguera
Manuel per tal d’adquirir el
solar de la seva propietat
situat a la Raval de la Font,
4.
Tal com estableix
la normativa de règim
local, s’ha tramitat
l’autorització
del
Departament
de
Governació i Relacions
Institucionals de la
Generalitat de Catalunya,
que ha donat el seu
vistiplau després d’haver
examinat l’expedient
enviat pel Consistori.
L’ A j u n t a m e n t d e
Vilanova d’Escornalbou
tenia la necessitat
d’adquirir un espai per
dedicar-lo a magatzem
i espai d’ús per a les

festes municipals. Aquest
havia de ser un espai
diàfan on poder guardar
el material de taules i
cadires que es fan servir
per a les festes locals i
espai per a vestidors per
a les orquestres de les
festes. Aquest espai ha
d’estar situat prop de la
Raval de la Font, espai
on es realitzen els actes
festius i on està també el
Centre Cultural. Donada
la ubicació d’aquest
solar, la seva mida i la
poca necessitat d’obres
que requereix (ja que
només cal fer un trespol
i instal·lar-hi una porta);
aquest ha estat el solar
que s’ha cregut més
indicat per a ubicar
aquest servei.
Esperem poder gaudir
d’aquest espai al més
aviat possible.

MODIFICACIÓ DE
L’IMPOST DE LA
PLUSVÀLUA
En data 29 de gener,
el Ple de l’ajuntament, en
un dels punts de l’ordre
del dia, va aprovar una
bonificació del 95% de la
quota de l’impost sobre
l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa
urbana en els supòsits
de mortis causa, és a dir,
l’impost de la Plusvàlua
quan la transmissió de
terrenys es realitzi a
causa de la mort dels
descendents, ascendents
o conjugues.
D ’ a c o rd a m b l a

Llei reguladora de les
Hisendes Locals (art.
108.4), els ajuntaments
poden aplicar aquesta
bonificació que pot arribar
fins al 95% de la quota. Per
aquesta raó i a fi de reduir
el cost que pot suposar
aquest fet pels seus
covilatans, sobretot en
un moment tan dur com
és la mort d’un familiar
proper, l’Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou
ha cregut oportú acollirse a la reducció màxima
autoritzada.

NOVA CONCESSIÓ
D’AIGUA
L’ A j u n t a m e n t d e
Vilanova va sol·licitar,
en data 13 de maig de
2009, una sol·licitud de
concessió d’aigües per
poder inscriure el pou de
la Font de l’Arc i el pou del
Camp de Futbol al Registre
d’Aigües.
Un cop legalitzats
els pous i d’haver rebut
l’informe favorable per part
de l’Agència de Protecció
de la Salut, referent a la
idoneïtat de l’aigua per
a consum humà, s’han
posat en funcionament
aquests dos pous. Aquesta
concessió s’atorga per un
termini de 50 anys.

Per posar-los en
funcionament i perquè
funcionin de forma
automatitzada, s’han
hagut
d’instal·lar
diferents aparells de
comunicació i ràdio
control per sincronitzarlos. Així s’ha aconseguit
tenir el control dels
pous, i d’aquests dos són
dels que es fa l’extracció
d’aigua. Entre els dos
pous tenen un volum de
cabal màxim anual de
55.000 m3/any.
El pressupost de la
instal·lació d’aquests
aparells ha estat de
6.000 €.

Tot Vilanova

MARÇ DE 2014

Notícies

pàgina

7

Anem de colònies! Carta a les famílies
Benvolgudes famílies,
A poc a poc s’apropa. Hi ha nervis.
Van passant els dies. L’escola és un
polvorí. Dues setmanes abans no hi
ha manera de concentrar-se. Tot el
dia pregunten coses com:
■ I cóm serà la casa on dormirem?,
tindrà lliteres?

Els has de recordar dia rere dia que
ara no toca. Ens hem de concentrar
en la lectura per poder fer bé les
preguntes.
De sobte, una altra mà aixecada.

direu que no és un plaer descansar 3
dies... us entenem, tothom mereixem
descansar, i ells també.

■ Sí?, pregunto.
■ La meva mare pregunta si el

primer dia haurem de portar entrepà
per dinar.
■Acabo de dir que no és moment

de les colònies. Sigueu pacients i aviat
en parlarem de tot això.
Suposo que, si a l’escola els nervis
previs són presents, a casa, també. Tot
això no és, si més no, la importància
que suposa per a un nen o nena en edat
escolar, poder anar de colònies 3 dies,
fora de casa, amb tots els “compis”
de classe i a fer activitats que disten
molt de les d’estar assegut a classe
calculant problemes o contestant
preguntes de la lectura. A més, no em

Podríem passar hores i hores
parlant dels beneficis que té per a un
nen o nena anar de colònies. Que si és
bo per enfortir vincles entre el mestre
i els nens; que si és bo per fer-los una
mica responsables de les seves coses;
que si els beneficia perquè és l’únic
lloc on menjaran un plat de llenties;
que si aprendran coses noves... Per
tant, el que sí tenim segur és que anar
de colònies és un repte, és una il·lusió
i és, al cent per cent, una experiència
que mai no oblidaran.
Imagineu si és per ells important
que el simple fet de si dormiran dalt
o baix i amb qui ja els suposa una
gran emoció. Doncs, a això afegiu-hi
passeig amb bici, passeig amb barca,

activitats de nit, jocs i gimcanes,
activitats guiades per monitors que
ens expliquen coses interessants,
engegar la llanterna, parar la llanterna,
engegar la llanterna, parar la llanterna...
i així, fins que cauen de son i ens
deixen dormir.
Després entren les pors. Les pors
vostres, pares i mares. A veure si
plora perquè no està acostumat a
dormir fora... Si tus una mica, doneuli xarop perquè no es refredi... Si no
menja aviseu-nos... No us preocupeu,
canvien tant quant surten de casa...
(Si poguéssiu veure’ls per un foradet,
al·lucinaríeu).
Us saludem cordialment. Ànims i a
descansar!
El Claustre de
l’Escola Font de l’Arc

Pd. Des de l’equip
de mestres
us volem anunciar:
Tingueu pietat d’allò que poseu a
la motxilla, ja que després ens toca
a nosaltres tornar-la a reconstruir.
Penseu que, si la roba ben plegada
us entra justa a la motxilla, pot ser
que aquesta motxilla sigui petita. Us
assegurem que, quan desapareix
l’ordre, resulta impossible de tornarlo a aconseguir. També és una tasca
digna d’investigadors professionals
retornar roba no marcada amb el
nom. Tenim col·lecció de mitjons,
calces i calçotets.
Ja per finalitzar, hem de dir que,
malgrat els esforços que molts
haureu de fer, anar de colònies
hauria de constituir una assignatura
d’obligada assistència per a la
formació dels nostres nens i nenes.

LLAR D’INFANTS
“Bon dia”, aquestes són les dues
paraules amb les quals cada matí
rebem els més menuts. Són dues
paraules amb què, juntament amb
altres activitats que es repeteixen
cada dia, treballem les rutines, rutines
que després per als més menuts es
tornaran hàbits.
Aquest treball que duem a terme
dels hàbits i rutines és fonamental en
l’etapa d’educació infantil perquè ajuda
a potenciar l’autonomia i la socialització
dels infants, així com a millorar les
pautes i la responsabilitat en el treball.

Quins altres hàbits
treballem?
■ Hàbit d’autonomia i higiene:
Aprendre a treure’s la jaqueta i
penjar-la al penja-robes de cadascú.
■

■ Treure’s

les sabates.

■ Abaixar-se

els pantalons quan anem

al lavabo.
■ Aprendre

a menjar tot sol.

Quan un té set, ser capaç d’anar a
agafar els seu got i beure aigua.
■

■ Quan un té mocs, agafar un mocador,

Els hàbits són formes de
comportament adquirides per mitjà
d’un aprenentatge o de l’experiència.

mocar-se i tirar-lo a la brossa.

Són les conductes socials
necessàries per poder-nos relacionar
amb altres persones dins i fora de
l’àmbit escolar. Reforcen l’autoestima
i la seguretat personal. No només cal
ensenyar-les, sinó fer nosaltres de
model i acompanyar-los perquè quedin
ben assolits i no suposi cap esforç
utilitzar-los diàriament.

■ Saber acceptar les normes, els errors

■ Hàbit de treball:
i, en la mesura del possible, rectificarlos.
■ Aprendre

a treballar en grup.

■ Respectar

el material comú.

Mantenir un ordre a l’hora de
treballar.
■

Desar els objectes un cop es fan
servir.
■

A la nostra Llar treballem i donem
importància al fet que l’infant se senti
ben rebut a l’escola, i què millor que
donant-li el bon dia i preguntar-li com
està. És també molt important treballar
uns hàbits d’higiene i d’alimentació,
per això, tenim la rutina de rentar-nos
les mans abans i després d’esmorzar,
rentar-nos la cara, pentinar-nos i posarnos colònia després del pati i abans que
els pares ens vinguin a buscar.

■ ....

■ Hàbits de sociabilitats:
■ Saludar

a l’entrar a l’escola.

Acomiadar-se quan marxem de
l’escola.
■

Aprendre a jugar amb els altres
sense barallar-se.
■

■ Aprendre

a escoltar i esperar el torn
de cadascú.
■ Aprendre

a demanar les coses dient
“si us plau” i “gràcies”.
■ ....

Sembla mentida com, treballant
aquestes petites coses diàriament,
establim unes bases perquè l’infant
pugui conviure amb els altres. Però
no només és un treball únic de
l’escola, sinó que ha de ser un treball
conjunt de la família i l’escola.
És important observar els petits
progressos de l’infant dia a dia i
saber-los valorar, perquè per als/a les
nens/es és una motivació important
i necessària per seguir avançant.
Aquest curs seguim amb les
activitats diàries a la Llar, fent-les
amb molta il·lusió i sempre pensant
en el desenvolupament dels nens
i les nenes. I, per això, aquest any
hem començat la nova activitat de
MUSICOTERÀPIA.

pàgina

8

Tot Vilanova

MARÇ DE 2014

Calendari d’activitats

Calendari d’activitats
Tothom qui vulgui fer
alguna activitat en les
seves hores lliures no
cal que es mogui de
Vilanova...

Tenim un
munt d’activitats
per fer!
■■Classes d’anglès

a fer. A la biblioteca municipal
també hi ha noves activitats per
fer segons el dia de la setmana.
Com ja es feia l’any passat, cada
últim divendres de mes, a les
6 de la tarda, es fa “L’HORA
DEL CONTE” on l’Imma explica
un conte per a tots els nens i les
nenes assistents i després els
proposa una activitat relacionada
amb la història explicada (pintar un
dibuix, fer una manualitat...).

per Internet o a agafar llibres i
pel·lícules en servei de préstec.
■■Ludoteca

■L’Ajuntament ha cedit la sala
polivalent del centre cultural, els
dimarts i dijous a la tarda, per ferne ús com a Ludoteca.

gralla i timbal
L’Associació de Dones es
reuneix cada dimecres a la
tarda a l’edifici de la biblioteca
per fer punta de coixí i, el tercer
dimecres de cada mes, qui vulgui
pot visitar-se al podòleg.

El passat mes d’octubre es van
iniciar les classes d’anglès per a
adults, amb la professora nativa
Rachel Coleman. Les classes són
de conversa, per adquirir més
vocabulari i saber expressar-se
en anglès.
■Els dimecres és el “DIA DELS
AVIS”. Els nens i les nenes poden
anar acompanyats dels seus avis i
àvies a la biblioteca, on els poden
llegir un conte. Els néts obsequien
els avis amb un full d’agraïment
pintat per ells.

■■Activitats per a

nens i nenes

■Per als nens i les nenes del poble
també hi ha diverses activitats

■■Punta de coixi

■■Classes de

per a adults

S’han fet tres grups segons el
nivell: bàsic (les classes es fan el
dilluns), intermedi (el dimarts)
i avançat (el dijous), de 7 a 8
del vespre, amb un màxim de 6
persones per grup.
La intenció és continuar amb
aquestes classes durant tot l’any,
fent una pausa per les vacances
d’estiu.
El preu de les classes és de 30 €
el trimestre.

enfortir el cos, treballar l’equilibri
i la consciència del cos, que
imparteix el David Gateu, els
dijous de 4 a 5 de la tarda.

■Els divendres (que no sigui
l’últim del mes) es pot anar a la
biblioteca a jugar amb els jocs
de taula que cada nen i nena
porti, i així passar una estona
divertida tots junts.

La Colla Gegantera i Grallers ha
començat a impartir classes
de gralla i timbal per a tots els
nens i les nenes interessats, amb
un músic professional. Es fan els
dissabtes de 6 a 8 del vespre
a la sala polivalent del centre
cultural.
■■Punts de trobada

per a pares i mares
■L’AMPA de l’Escola Font de
l’Arc i l’Associació de Dones
organitzen els dijous alterns
de 6 a 7 de la tarda l’escola de
pares a l’edifici de la biblioteca,
punt de trobada de pares i mares
amb inquietuds sobre l’educació
dels seus fills.
■■Taitxi Txuan

■L’Associació de Dones també
organitza les classes de TaiTambé, com sempre, a la
txi Txuan, art marcial conegut
biblioteca s’hi pot anar a fer els
pels seus beneficis a nivell de
deures, a estudiar, SALA
a navegar
amb
exercicis destinats a
POLIVALENT-salut,
CENTRE
CULTURAL

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

■■Assatjos de la Coral
de l’església de Sant
Joan Baptista

■La Coral de l’església de Sant
Joan Baptista fa els seus assajos
a la biblioteca, els dilluns al
vespre, on poden fer ús del piano
que ens va cedir la Família HumetVidal.
■■Zumba

i Dansa del Ventre

■I per qui vulgui fer alguna
activitat amb més moviment, pot
assistir a classes de ZUMBA els
dilluns a la tarda a partir de les
20:30 o a classes de Dansa del
Ventre els dimecres a les 7 de
la tarda.
DISSABTE

DIUMENGE

12.00-13.00
16.00-17.00

LUDOTECA

16.00-17.00
17.00-18.00

LUDOTECA

18.00-19.00

LUDOTECA

20:30-21:30

ZUMBA

PODÒLEG (tercer
dimecres)
PODÒLEG (tercer
dimecres)

TAI CHI

LUDOTECA

jubilats
LUDOTECA
LUDOTECA

TIMBAL I GRALLA

DANSA ORIENTAL

TIMBAL I GRALLA

ESCOLES VELLES
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CLUB DE
DEURES
ESCOLA DE
biblioteca
PARES

JOCS DE TAULACONTE (últim
divendres)

12.00-13.00
PUNTES DE
COIXÍ

16.00-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
22.00-23.00

CLUB DE DEURES
(biblioteca)

CLUB DE DEURES
(biblioteca)

ANGLÈS INTERMIG

ANGLÈS BÀSIC

ASSAIG CORAL
(biblioteca)

AVI
PORTA'M A
LA
BIBLIOTECA

ANGLÈS AVANÇAT

DISSABTE

DIUMENGE
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Entitats
COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU
Després d’un any més dur del normal,
la Colla Gegantera i Grallers de
Vilanova d’Escornalbou s’ha reafirmat
com a colla i Vilanova ha aconseguit
ser una plaça gegantera.
Aquest passat mes d’agost vam
celebrar el nostre xx aniversari,
tot un repte. La plaça de la Font
es va omplir de colles geganteres
i de molta gent que ens va voler
acompanyar en aquest dia tan
especial per a tots nosaltres. Va ser
molt emocionant veure tota una
“marea” de samarretes blaves que,
amb gran il·lusió, vam voler estrenar
per aquest xx aniversari. Igual
d’emocionant va ser veure que tenim
molts nens i nenes que volen unir-se
a la colla, tocant la gralla, el timbal,
portant els capgrossos o la geganta
Caterina, o aplaudint els tocs dels

nostres grallers i timbalers. Tot això
és el que ens dóna forces per seguir
i poder arribar a celebrar els 30 anys!
Volem agrair el suport de tota la
gent que ens acompanya a les
sortides, que col·labora comprant
samarretes de la colla, jugant al
bingo que organitzem per recollir
diners... i, sobretot, a tu, que ens has
acompanyat fins a l’últim moment,
traient forces d’on fossin perquè
tot sortís bé, que ens has animat
quan estàvem desanimats, que has
lluitat tant perquè la colla continués
sempre endavant, que ens has fet
riure quan no en teníem ganes.....
no t’oblidarem mai!!! (Yolanda 19692013).
http:/gegantsvilanovaescornalbou.
blogstop.com.es/

CONSELL
PARROQUIAL DE
L’ESGLÉSIA
DE SANT JOAN
BAPTISTA
Just acabem de celebrar la
festa Major de Sant Sebastià,
aquest any no hem pogut fer
processó a causa de la pluja,
tot i així, molt contents perquè
convenia molt per als nostres
camps.
Us volem comentar, encara
que tots ja les heu vistes, les
millores de l’església:
Ens sentim molt contents
de tenir el Sant Crist al lloc on li
corresponia i la forma com l’hem
engalanat; l’altar major amb els
tres sofàs, els faristols per llegir
i el peu del Sant Crist, així com
les peanyes dels sants, amb les
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cortines noves, ja que les que hi havia
estaven malmeses pels anys; damunt
la pica baptismal, el quadre del bateig
de Jesús per Sant Joan Baptista, pintat
pel Sr. Josep Boronat, pare dels
germans Marcel i Magí Boronat.
Pensem que tot plegat es fa notar
i els comentaris que ens féu arribar
que tenim una església acollidora
i ben arreglada ens encoratja a
continuar.
Pendents de poder posar solució
al campanar, les goteres i posar Sant
Joan Baptista, patró de la nostra
parròquia, a la façana principal.
Totes les idees que vulgueu
aportar per poder fer possible
aquestes millores, encara pendents,
seran ben rebudes. Els propers dies
es començarà a arreglar la sala per
poder recollir els aliments per a
Càritas.
Una forta abraçada per tots

Anc
Benvolguts veïns, la colla que
l’any passat va col·laborar amb
l’Assemblea Nacional Catalana en
l’organització dels tres trams de
la VIA CATALANA ha volgut fer
un pas endavant i constituir-se
oficialment com una territorial més
de les moltes que hi ha arreu de
Catalunya i al món.
És per això que aquest any
intentarem explicar-vos els cinc
projectes que té l’ANC pel 2014,
aquests projectes són:
1. Signa un vot per la independència.
2. Un sol poble.
3. El país que volem.
4. De Catalunya al món.
5. De la desobediència a la sobirania.

ASSOCIACIÓ DE JOVES
ELS 2 TOMBS

Per tal de poder explicar-los,
farem una sèrie de trobades
l’últim divendres de cada mes, on
projectarem vídeos, recollirem les
vostres incerteses, convidarem
algun entès en la matèria i
organitzarem actes per reivindicar
la nostra condició.
El passat dia 31 de gener, vam fer
la primera reunió oberta al públic,
molt contents per l’assistència,
ens complau comunicar-vos que

Després del tast de vins i
cerveses fets l’any passat, en
aquesta festa major hem organitzat
un tast de gintònics. Tal com podeu
veure en la fotografia, va ser tot un
èxit i, per això, estem planejant fer
un altre tast de vins, pels que no
van poder anar al de l’any passat,
i un de caves. Esperem que us

agradin tant com els anteriors.
A més a més, us volem donar les
gràcies per la vostra participació en
la festa jove aquest estiu, la qual va
comptar amb el grup Papagayo i el
Dj Maiol. Esperem que hàgiu gaudit
de tots els actes de la festa major
d’hivern.

en l’exercici del signa un vot per la
independència vam recollir 44 vots,
aprofitem per felicitar la gent que
ja ha exercit el seu dret i animem
a tothom a fer-ho. Properament ho
repetirem. També el dia 1 de febrer,
vam reposar l’estelada de la rotonda
de l’entrada del poble.
Esperem que pel proper dia 28
de març, data encara per confirmar,
celebrem l’acte “Encén la flama per
la independència”.
Per últim, només ens queda
demanar-vos que ens acompanyeu
en els actes i reunions que tenim
previstes i, si ho voleu fer d’una
forma més activa, us podeu
apuntar amb nosaltres en diferents
modalitats, n’hi ha amb aportació
econòmica i sense, ja sigui venintnos a veure i omplint un formulari
que nosaltres després tramitem o
directament des de la web de l’ANC.
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ASSOCIACIÓ DE DONES DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU I L’ARBOCET

Entitats
Si esteu animats, és obert a tothom.

EQUIP DE BITLLES
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU
TORNEM-HI!
Arriba el març i comença un
altre cop la competició. El primer
desplaçament el tenim a Rasquera
i el pròxim dissabte dia 26 d’abril
tenim la tirada al nostre poble, on
ho fem coincidir amb el dissabte
de la Fira.

El passat 15 de desembre vam
organitzar com cada any la clàssica
passejada i l’esmorzar popular per
recaptar fons per La Marató de TV3.
Vàrem ingressar 362 euros.
La Junta de l’associació, en
nom de la Marató, vol agrair a
l’Ajuntament, entitats, botiguers
i veïns que van assistir-hi, la seva
col·laboració, fent possible, any
rere any, que Vilanova sigui un
poble solidari.
El dia 8 de febrer vam celebrar
Santa Àgata, patrona de les
dones, amb el tradicional sopar
de germanor i hi van assistir-hi
50 sòcies, quasi la meitat de les
nostres associades. En acabar,
vam aprofitar per fer l’assemblea
general, parlant de diferents
temes com l’estat de comptes... I,
finalment, la votació per renovar

part de la Junta.
Acaben la seva col·laboració
amb la junta la Isabel Cabré i l’Eli
Escoda i comencen la M. Teresa
Guasch, la M. Mercè Aragonès i
la Isabel Bachiller. La Junta queda
constituïda per Roser Sabaté, Pura
Cabré, Felicitat Martínez, Rosa
Rofes, Roser Anguera, M. Teresa
Guasch, M. Mercè Aragonès i Isabel
Bachiller. Des d’aquestes pàgines,
volem agrair, en nom de totes les
associades, a la Isa i a l’Eli la feina
ben feta durant els darrers tres anys.
Cal afegir que, durant l’any,
l’associació és present en diferents
actes: el Consell Nacional de Dones
de Catalunya, el Dia Internacional de
la Dona, les Jornades d’Immigració,
la Trobada Comarcal de Dones del
Baix Camp, les Assemblees de la
Federació...

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
Quan arriba la jubilació, després
de tants anys treballats, és l’hora
de recollir els beneficis de tant
de temps treballat i de dedicar
temps a la salut, a la curiositat, de
fer i aprendre allò que no vàrem
poder fer de joves. Per això, el
Casal vol donar una resposta
global a aquestes necessitats,
donar activitats per a la salut, a fi
de mantenir-nos al més forts, àgils
i desperts i poder gaudir més anys
d’una relativament bona qualitat
de vida.
Després de més tres anys
d’activitats funcionant gràcies al
suport de l’ajuntament, i d’haver
pogut gaudir de diversos ajuts
puntuals de TV3, Repsol i del
projecte “Tu ajudes” de l’antiga
Caixa de Catalunya, ara, gràcies a
la subvenció de la URV Solidària,
de la Fundació Rovira i Virgili,
aconseguim material pel taller
de musicoteràpia i connexió a
Internet.
Les activitats que fem estan dins
d’un marc teòric que interpreta
l’ésser humà com un tot amb
múltiples facetes, dimensions en
les quals desenvolupa les seves
qualitats.
L’ésser humà, des d’aquest
enfocament, està sempre en un
procés de construcció, des del
qual sempre estem aprenent,
millorant-nos a nosaltres mateixos,
sempre estem incorporant
coneixements útils per al nostre
dia a dia. I això, en aquests

temps que cada dos per tres
apareixen novetats i canvis en la
tecnologia i la societat, es fa encara
més necessari. Des del nostre
plantejament veiem que l’ésser
humà es desenvolupa en 2 eixos, un
de vertical que representa l’espai
intern en els seus diversos nivells,
des del físic, emocional, cognitiu
fins a aspectes més transcendents
vinculats amb l’autorealització. I un
eix horitzontal compost d’aspectes
socials, culturals i de coneixements.
Així treballem en els dos eixos
programant diferents activitats per
a cadascun.
Dins l’eix vertical fem gimnàstica
per treballar la part física pel cos,
gimnàstica emocional per a les
emocions, estats d’ànim, i taller
de memòria per estimular els
aspectes cognitius del nostre cervell
i mantenir la nostra salut mental.
I, en l’eix horitzontal, fem català
i informàtica per posar-nos al dia
sense pressions i, a poc a poc, anar
aprenent al nostre ritme.
Aquest any hem estat gaudint
amb musicoteràpia com una
activitat multidimensional, ja que
els seus beneficis els trobem en
l’eix horitzontal, en els aspectes
culturals i socials de millorar les
relacions i, en l’eix vertical com
a tècnica per millorar el nostre
estat d’ànim, estimular el nostre
cervell, incidint en aspectes
interiors, respecte a la salut
mental, cognitiva, memòria i
l’emocional. Tot intentant passarnos-ho sempre al millor possible.

L’any passat on vam competir
per primera vegada vam anar a
totes les tirades menys la primera
a Rasquera, perquè encara no
estàvem del tot constituïts. Ens
ho vam passar força bé i al final
vam quedar en 17a posició de
21 pobles, o sigui, que, per ser el
primer any, no està gens malament.
Aquest any esperem millorar.

Aquí teniu el calendari:

Rasquera			16 març
Reus			23 març
Benissanet		
6 abril
Vilanova Escornalbou
26 abril
Corbera d’Ebre		
27 abril
Cambrils			4 maig
(per confirmar)
Bot			11 maig
Horta St. Joan		
18 maig
Vandellòs			1 juny
Pinell			8 juny
Alforja			22 juny
Xerta			29 juny
Pratdip			6 juliol
Mas Boquera		
20 juliol
Miami			27 juliol
Montbrió del Camp		
3 agost
Colldejou			31 agost
Fatarella			7 setembre
Salomó			14 setembre
Mont-roig del Camp
28 setembre
Hospitalet		
5 octubre
		

JUNTA DE LA SECCIÓ
RECREATIVA
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU
Ens trobem a l’inici d’un any
més i, com sempre, volem fer nous
propòsits per mantenir l’esperit que
any rere any ha estat present.
Perquè tots els vilatans i
nouvinguts puguin gaudir i participar
en tots els actes que oferim, la Junta
necessita la renovació de nous
voluntaris/es perquè aquesta Junta
segueixi endavant l’any pròxim.
Com tots sabeu, al març amb previ
avís del dia de la reunió per pregó,
s’apropa la renovació dels membres
de la Junta; agrairíem, doncs, que
es presentessin voluntaris. I també
demanem, si us plau, a tot el veïnat
que assisteixi a la reunió per tal de
donar-nos la seva opinió, veure quins
canvis podríem millorar per atreure
la gent a les nostres festes majors.
Sempre es pot millorar alguna cosa
o canviar-la.
També una activitat amb molt
d’esforç i que agrada a la gent és

el cinema; el fet de realitzar-ho
suposa un gran esforç econòmic,
les pel·lícules i el seu manteniment.
Hem d’informar també per qui no
estigui assabentat que realitzem
cinema dos cops al mes, amb una
cartellera actualitzada, pel·lícules
d’estrena, moltes de les quals ja hem
projectat al nostre poble i encara
estan actualment en cartellera
als grans cinemes i, sobretot, a un
preu molt assequible per a totes les
butxaques!
Per últim, voldríem agrair als
membres i, sobretot, també
destacar les seves respectives
parelles, la labor que han realitzat
desinteressadament i han fet
possible que entre tots hàgim pogut
tirar endavant.
Si us plau, feu que perduri molts
anys!
Vilanova d’Escornalbou necessita
més voluntaris!

GRUP DE TEATRE
RIALLES
L’agost de 2012, vam
representar davant de tot el poble,
i en doble sessió, l’obra de teatre
que, amb molt d’esforç, el grup
de teatre Rialles va escriure per a
l’ocasió, “VERT, OIRT I CALLART”.
Va ser un èxit aclaparador i ara,
després de quasi dos anys, el
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya ens ha
inscrit l’obra al Registre General
de la Propietat Intel·lectual.
Últimament, intentem quedar
per anar mirant obres, buscar-ne
alguna que ens agradi a tots, que
ens motivi a continuar, però no
trobem l’obra definitiva. Potser
és que després de tot el que

hem passat en aquest últim any
ens costa una miqueta més... Les
dues actrius que ens falten ens
han deixat un buit molt gran. La
Roser, que ens feia riure molt amb
les seves improvisacions, amb la
seva manera de fer... i la Yoli, la
que sempre treia ganes d’on no
hi eren per quedar per assajar i
ens empenyia a tots a no deixarho i a continuar. Segur que el seu
record ens ajudarà a trobar l’obra
definitiva que ens farà tornar a
pujar a l’escenari. I ho farem per
vosaltres...
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Passatemps
Sudoku

la sopa

de lletres

la sopa de lletres

la sopa de lletres
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Sudoku
Sudoku
Sudoku

les

7

diferències
Busqueu les 7 diferències que hi ha entre aquestes dues il·lustracions.
Semblen iguals, però no ho són!

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
d’aquests mateixos.

preguntes

lligades per Enric Sabaté

Una vegada més a l’hora de començar a preparar les preguntes lligades,
penso en algun producte, espècie forestal o cinegètica que es trobi en les
nostres contrades. Avui penso en la perdiu, ara no gaire abundant, però que
ho era fa uns quants anys.
Busco la paraula “perdiu” i trobo que és un ocell de l’ordre dels faisaniformes,
de 34 cm d’alçada, la part superior del seu plomatge és de color gris rogenc i
les galtes i la gola blanques, limitades per una franja negra, potes i bec de color
vermell.
A més d’aquesta descripció de l’aspecte de la perdiu, trobo també que és

la protagonista d’una fira o mercat que té lloc cada any, la “Fira de la perdiu”.
➟ La primera pregunta és: quan i on té lloc aquesta “Fira”?
➟ Un cop coneixem en quina població se celebra, podrem saber a quina
comarca pertany, la comarca més extensa de Catalunya. Quina comarca és?
➟ Cap a l’any 1930 a aquest municipi li fou agregat l’antic municipi de
la Baronia de la Vansa, amb una sèrie de pobles més, cinc concretament.
Els nom d’un d’aquests cinc poblets coincideix amb el nom d’un poble veí
nostre. Amb quin dels nostres veïns coincideix?
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26 i 27 d’abril de 2014
“la fira per gaudir en família de l’esport
envoltats d’un entorn meravellós”

“Inscripcions a la llar d’infants
durant el mes de maig”
■

Servei de menjador

■

Musicoteràpia

■

Anglès...

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.

