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Centre
d’interpretació a
la cooperativa

Campanya de
promoció i
turisme

FirA
esport

La Direcció General de Desenvolupament Rural
de la Generalitat de Catalunya ha concedir una
subvenció (Ajuts LEADER-Fons europeus) per a
la creació d’un centre d’interpretació.

El passat mes d’agost es
va fer la presentació de la
Campanya de promoció i
turisme.

Els dies 18 i 19
d’abril celebrarem
la quarta edició de
Firaesport.

Reciclem?
Sabem el cost
econòmic de les
escombraries?

Vilanova
Tot
Vilanova d’Escornalbou
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INICI DE LES OBRES DEL
RAVAL DE L’ESGLÉSIA

Núm.

11

pàg. 2
PLENS I
JUNTES DE
GOVERN
Horaris

pàg. 3, 4, 5 i 6
notícies

pàg. 7
ESCOLA
LLAR D’INFANTS

pàg. 8
calendari
d’activitats

El Raval de l’església es troba en un
estat d’urbanització bastant precari, no
s’hi ha fet obres de renovació de serveis
des de fa molts anys, cosa que provoca
greus problemes, sobretot a la xarxa de
clavegueram.
La seva pavimentació també està en
mal estat i no es troba al nivell de la
resta del nucli urbà sobre el qual ja s’ha
actuat, així com la instal·lació d’aigua,
enllumenat i la xarxa elèctrica.
Els treballs a realitzar seran:
◗demolició el paviment existent
per a col·locar-hi el paviment de
llambordins com ja s’ha fet en la resta
del nucli urbà.
◗canvi de l’interceptor de les aigües
pluvials per a conduir-lo fins a un punt
d’abocament. Els baixants de pluvials

l’import de
la licitació és de

257.566,51 €
existents es desconnectaran de la
xarxa i es conduiran sobre el paviment
i circularan per escorrentia natural.
◗canvi dels tubs de la xarxa de
sanejament.
◗canvi de la xarxa d’abastament
d’aigua potable
◗canvi de la xarxa d’electrificació que
passarà a ser grapada i un tram soterrat
a l’inici del raval de l’església.
◗canvi de la xarxa de
telecomunicacions que serà grapada i
un dels trams soterrats.
El raval de l’església es coneixia
antigament com a Corredor de la Vila
i a principis del segle XVII, la vila s’havia
dotat d’una muralla que cenyia tot el
nucli urbà i que servia com a mur de
defensa. Amb les millores esmentades
es pretén donar al Raval de l’Església un
aspecte més integrat al nucli antic de

Vilanova d’Escornalbou, ara ja amb els
carrers interiors renovats i pavimentats
amb lloses de formigó que donen un
aspecte totalment regenerat i atractiu
pel visitant, que convida a passejar
per la vila i a visitar els punts d’interès
turístic que fins ara havien quedat
amagats. Així la part de l’esmentada
muralla s’integrarà visualment a la
resta d’ubicacions on ja s’ha actuat a
l’inici d’aquest projecte.
Amb la nova actuació s’aconseguirà
donar encara més importància als
vestigis històrics de què disposa el
municipi, emmarcant-los en un entorn
agradable, adaptat, visitable, adequat al
nivell de qualitat que avui en dia exigeix
el visitant.
A més, els diversos problemes que
ocasionen les velles instal·lacions
de clavegueram, d’electricitat o de
telefonia als veïns d’aquest carrer
s’eliminaran i millorarà l’aspecte
general del carrer així com la qualitat
de vida del veïnat.
Demanem per endavant disculpes
per les molèsties que les obres puguin
ocasionar i tan aviat com es procedeixi
a iniciar les obres n’informarem els
veïns afectats.

pàg. 9 i 10
entitats

pàg. 11
passatemps

Us recomanem

Aquest mes de febrer s’han
adjudicat les obres del projecte “Pla de
dinamització turística i socioeconòmica
dels nuclis de Vilanova d’Escornalbou
i l’Arbocet” programa Viure al Poble
Més, de “Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli
antic de Vilanova d’Escornalbou. Raval
de l’Església - Fase 5. Emmurallat del
nucli històric” .

Firaesport:
18 i 19 d’abril
Campionat
Espanya
de BTT de
policies:
1 de maig
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Ajuntament

RESUM dels acords de
plens i juntes de govern
JUNTES DE
GOVERN

11/12/14:

08/09/14:
➟ Sol·licitud d’amortització total dels
préstecs concertats amb l’entitat
bancària “La Caixa”.
➟ Aprovació de la sol·licitud de
subvenció al Consorci Leader Priorat-Baix
Camp segons les bases reguladores de
l’Ordre AAM/255/2014, de 31 de juliol,
per al projecte “Creació d’un Centre
d’Interpretació a l’antiga Cooperativa”
amb un pressupost 100.012,76 € més
21.002,68 € en concepte d’IVA.

➟ Concessió d’ajut econòmic a l’escola
Font de l’Arc per a la sortida que es
realitzarà el proper dia 16/12/2014 a
Tarragona per import de 396 €.
➟ 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 2014/2015.
➟ Acceptació de l’addenda de
regularització econòmica del conveni
sobre prestació dels serveis socials a
la comarca del Baix Camp.

07/10/14:

27/01/15:

➟ Aprovació de l’alienació dels
terrenys situats l Sector 1 PP1
(parcel·les 50 i 51), amb referència
cadastral 7630302CF2573B0001KM i
7630301CF2573B0001OM, pertanyents
al patrimoni municipal de sòl i vivenda.

➟ Adhesió de l’àmbit territorial de
l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou,
al territori Leader gestionat pel Consorci
Leader de Desenvolupament Rural del
Camp.

➟ Acord per a restablir el servei de
dinamització del casal de jubilats i del
grup de joves amb la contractació de la
Sra. Maria Cabré.
➟ Concessió d’ajut econòmic de 60
€ per a la Lliga Contra el Càncer de
les Comarques de Tarragona i terres
de l’Ebre i cessió gratuïta de les
instal·lacions municipals.

➟ Autorització del pas de la prova
esportiva de II CURSA 4 TERMES pels
camins del nostre terme municipal

sessions DE ple

del patrimoni arquitectònic BCIL i BCIN
del nucli antic de Vilanova d’Escornalbouraval de l’església.
➟ Adhesió a la campanya “Cuina catalana
patrimoni de la humanitat, candidatura
UNESCO”.
➟ Aprovació de la moció promoguda per
la plataforma aigua és vida perquè l’àrea
metropolitana de Barcelona derogui el
decret llei, de 10 de juny de modificació
de la llei 31/2010, de 3 d’agost.
➟ Aprovació de l’acord promogut pel
departament de cultura de la generalitat
de Catalunya perquè quan l’ajuntament
es trobi en un procés judicial sol·liciti la
seva tramitació en llengua catalana.

25/11/14:
➟ Aprovació inicial del pressupost
general per a l’exercici de 2015,
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, la regla de la despesa i
l’objectiu del deute públic.
➟ Aprovació inicial de modificació de
crèdit mitjançant transferències de
crèdit entre partides.
➟ Aprovació inicial de l’expedient de
suplement de crèdit.

28/10/14:
➟ Aprovació inicial de les contribucions
especials a aplicar en l’obra “Valorització

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

telèfons d’interès

Aprovació de la sol·licitud de declaració
de l’edifici de l’antiga cooperativa de
Vilanova d’Escornalbou com a Bé Cultural
d’Interès Local.
➟ Designació com a representant de
l’Ajuntament al Consell Escolar de l’escola
Font de l’Arc de la ZER Baix Camp Sud
el Sr. Enric Sabaté Anguera, Regidor
d’ensenyament.

18/12/14:
➟ Aprovació, si s’escau, de l’informe
tècnic de les al·legacions dels ciutadans
i ajuntament limítrofs, formulades en
el període d’informació pública de
l’aprovació inicial del POUM.
➟ Aprovació definitiva de la imposició
i, simultàniament, l’ordenació de
contribucions especials per l’obra
“Valorització del patrimoni arquitectònic
BCIL I BCIN del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou –Zona Sud – Fase 3”.
➟ Aprovació inicial del plec de clàusules
i inici de l’expedient de contractació
i obertura de la licitació de les obres
“valorització del patrimoni arquitectònic
BCIL i BCIN del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou –raval de l’església”
➟ Aprovació de la sol·licitud de l’ajuda per
actuacions de conservació o enriquiment
del patrimoni històric espanyol convocada
per resolució del ministeri de foment de
data 24 de novembre.

Web de l’Ajuntament:

www.vescornalbou.cat

Ajuntament

977 83 75 19

Farmàcia

977 837 205

Cap Mont-roig

977 837 877

Bombers i emergències

112

Escoles

977 837 670

Consultori local

977 838 100

Mossos d’Esquadra

088

TAXI

609 301 051

Demanar hora metge

902 111 444

Guàrdia Civil

062

Emergències mèdiques

061

Llar d’infants

977 838 644

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

➟ Dilluns i dimecres: de 8.00 a 15:30 H. i de 16:30 a 19:00 H.

➟De dilluns a divendres feiners:

➟ Dimarts. Dijous i divendres: de 8.00 a 15:30 H

Vilanova Escornalbou - Reus: 06:55

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

Horaris d’interès

HORARI AJUNTAMENT

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

Dipòsit legal: T115-2015

Tot Vilanova
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CREACIÓ DEL
CENTRE D’INTERPRETACIÓ
A L’ANTIGA COOPERATIVA
Vilanova d’Escornalbou ha anat
realitzant una sèrie d’actuacions per
a la dinamització turística del poble
cofinançades amb el programa
europeu “Viure al Poble” com
són les obres de valorització del
patrimoni arquitectònic d’interès
cultural nacional de l’Arbocet i les
obres de Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli
antic de Vilanova.
Tot i les actuacions realitzades,
actualment Vilanova d’Escornalbou
no disposa de cap lloc o punt de
trobada on els visitants que s’apropin
al municipi es puguin dirigir i recollir
algun tipus d’informació dels llocs a
visitar o d’on poder realitzar activitats
turístiques. Tampoc es disposa de
cap espai municipal on els visitants
puguin trobar la interpretació del món
rural del nostre poble.
L’objectiu d’aquest projecte és el de
complimentar les importants inversions
realitzades en els últims mesos amb la
creació d’un espai que es converteixi
amb la porta d’entrada pel visitant

que arriba a Vilanova d’Escornalbou,
invitant-lo a gaudir de la visita o estada
al poble d’una manera més completa.
L’antiga cooperativa ja no s’utilitza
com a lloc on els pagesos puguin portar
les seves collites, ja que actualment
es desplacen a Riudecanyes. Aquesta
cooperativa es troba en el mateix estat
que quan es va tancar i el seu estat
de conservació és molt bo. L’edifici
encara té en el seu interior una sèrie
de maquinària agrícola antiga que
s’haurà de netejar i restaurar en algun
cas puntual per a poder ser exposada
adequadament al visitant.
Amb les actuacions a realitzar
es pretén actualitzar i donar ús a
l’edificació per tal d’obtenir uns espais
apropiats per a encabir les diferents
activitats culturals i turístiques que
s’hi volen realitzar. Es posarà al dia
l’edificació i es generaran nous usos
i redistribucions.
Constructivament, la intervenció
pretén ser de neteja, millora,
restauració i redistribució de

ascensor, oficina turística i tres boxs.

L’import
de l’obra es de

121.015,44 €
l’edificació existent, actuant sobre
materials acabats i instal·lacions
de l’actual centre. Un cop feta la
intervenció integral de renovació
i reestructuració funcional de la
cooperativa, l’espai quedarà de la
següent manera:
■Planta baixa: la sala prèvia a
l’espai que allotjava les premses i altra
maquinària de l’antiga cooperativa
es destinarà a l’acollida del visitant,
amb un punt d’atenció i informació
turística compatible amb uns petits
boxs que permetran que els artesans
i comerciants del poble puguin oferir
els seus productes als visitants. Aquest
espai previ disposarà d’un hall d’accés,

■Planta primera: s’hi ubicarà una
sala de conferències, diapositives,
projeccions o exposicions itinerants
amb la finalitat d’anar profunditzant
en la nostra història
L’estructura dels elements que
configuren l’espai d’acollida al visitant
es realitzarà amb bigues de fusta.
L’interior de l’antiga cooperativa
mantindrà el paviment original, en
tot cas s’hi aplicaran capes de pintura
de poliuretà correctores. Els boxs es
pavimentaran amb parquet laminat i
el nou lavabo amb gres antilliscant.
L’import de la subvenció
concedida per la Direcció General
de Desenvolupament Rural de la
Generalitat de Catalunya (Ajuts
LEADER-Fons europeus) ascendeix a
80.010,21 € i el cost total de l’obra a
121.015,44 €

ARRANJAMENT ENTRE EL CAMÍ
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU I COLLDEJOU
L’ A j u n t a m e n t d e V i l a n o v a
d’Escornalbou ha demanat una
subvenció a la Diputació de Tarragona
per a l’arranjament del camí que
uneix Vilanova amb Colldejou. Es
tracta d’un camí essencialment
d’ús agrícola utilitzat pels veïns que
accedeixen a les finques particulars
del terme, i d’accés a la partida Rifà,
i que també pot ser utilitzat com a

via d’accés a zones boscoses en cas
d’incendi forestal.
Els trams del camí on es vol actuar
es troben força deteriorats degut a
l’erosió produïda per la pluja, donat
que s’han perdut les escorrenties;
sense aquestes escorrenties, que
desviaven i controlaven l’aigua de
pluja, ara aquesta circula pel sender

erosionant-lo, de manera que al llarg
del camí trobem còrrecs i espais molt
degradats. A més la vegetació ha anat
guanyant terreny deixant el camí cada
vegada més estret.
Els treballs a realitzar consisteixen
a netejar i esbrossar el camí i
se’n formigonaran les zones més
deteriorades, uns 811 metres.

L’import de
la subvenció
ascendeix a

12.653 €

pàgina
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CAMPANYA
PROMOCIÓ
I TURISME
El passat mes d’agost , l’Ajuntament
de Vilanova d’Escornalbou, va fer
la presentació de la campanya de
promoció i turisme del municipi.
En aquesta presentació
s’explicaven els antecedents que
han portat a fer aquesta campanya
de promoció del poble i que ha
passat per fets tan importants com
la concessió de la subvenció “Viure
al Poble Més”, projecte en el quan
s’inclou la creació d’una web turística,
l’habilitació d’una oficina de turisme,
la creació de les rutes cultural,
gastronòmica i paisatgística i tota una
sèrie de material divulgatiu (tríptic de
turisme, vídeo promocional, creació
de la web de turisme,...)
L’objectiu d’aquesta campanya
és aconseguir que els visitants que
vinguin a Vilanova d’Escornalbou i a
l’Arbocet trobin una oferta atractiva

i tenir un lloc on poder trobar-la. En
els tríptics s’hi pot trobar tota l’oferta
cultural de Vilanova, de l’Arbocet i dels
seus voltants, així com rutes que es
poden fer a peu, en cotxe, en bicicleta,
i també un joc per a què els més petits
puguin participar de la ruta cultural.
En la ruta gastronòmica hi podem
trobar informació dels 8 establiments
que la formen, i en la cultural els espais
culturals que es poden visitar. Cada
espai tindrà una cartellera explicativa
amb un codi QR que ens enllaçarà amb
la web de turisme i on trobarem tota
la informació necessària.

l’edifici de l’Ajuntament, s’hi pot
trobar tota aquesta informació, ja
que, a part dels tríptics, hi ha una
pantalla tàctil on es pot veure el vídeo
promocional de Vilanova i accedir
a la pàgina web de turisme WWW.
VILANOVAVIVA.CAT

A l’oficina de turisme, situada a

En aquesta campanya de promoció

també s’hi vol incloure la venda del
dolç típic de la població. En el concurs
que ja vam celebrar, va sortir com a
guanyadora una galeta que té forma
de bou elaborada amb garrofa. En
aquesta presentació de la campanya
es va fer el tast de la galeta i va tenir
una gran acceptació per part del
públic assistent.

PLA ESPECIAL

D’INVERSIONS
SOSTENIBLES

ADQUISICIÓ DE CADIRES PER A

LA SALA DEL CINEMA
La Diputació de Tarragona
ha concedit una subvenció
a l’ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou per a l’adquisició
de cadires apilables per a la sala
del cinema.

a s s e s s o r i a

Les cadires que hi havia
actualment eren cadires de
plàstic blanc que resultaven
incomodes per al públic
assistent al teatre o al cinema.

Aquestes noves cadires
emboetades són més adients
per aquest tipus d’activitat.
Amb aquestes noves
millores, juntament amb
les de la il·luminació i les de
sonorització, la sala del cinema
ha quedat adequada per poder
fer qualsevol tipus d’activitat
lúdica i poder gaudir-la
còmodament.

Laboral
Fiscal
Mercantil
Jurídic
Estrangeria
Assegurances
Gestions administratives

L’import
de la subvenció
adjudicada
ha estat de

5.800 €

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

L’ A j u n t a m e n t d e
Vilanova d’Escornalbou
ha sol·licitat a la Diputació
de Tarragona la subvenció
del Pla d’Inversions
Sostenibles 2014, per
adequar la il·luminació
exterior existent en tres
zones del municipi i
fer-lo així més eficient.
L’objecte de la subvenció
és el subministrament del
material.
Les tres zones en les
quals es té previst canviar
la il·luminació exterior
són: els carrers Arbocet,
Avinguda de les escoles
i Mont-roig, els carrers
Montbrió i Tomàs Gil i
Membrado i els carrers
de la Urbanització Parc
Escornalbou. Són zones
amb un alt consum
energètic, ja que en
alguns casos la reducció
per punt de llum serà
de 100W a 20W. També

se substituiran els
pàmpols que produeixin
contaminació lumínica
amb un FHR (Flux emès
per l’hemisferi superior)
superior al 15%.
Les lluminàries que
es posaran són tipus
Carandini o similar amb
làmpades halògenes
de 35 W. Amb aquest
canvi es pretén reduir
la despesa energètica
i allargar la vida útil
d’aquestes instal·lacions.

La subvenció
presentada
i que ha estat
aprovada
ascendeix a

12.699,92 €
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Breus
Campionat d’Espanya
de policies de btt

FIRAESPORT

Vilanova d’Escornalbou,
seguint amb el vincle amb
l’esport, acollirà el dia 1 de
maig de 2015, el campionat
d’Espanya de policies de BTT.
L’any passat vam albergar el
campionat del món de policies
de BTT, que va ser tot un èxit i
vam rebre moltes felicitacions
per part de l’organització.
Aquesta nova proposta ens
demostra que el nostre poble
s’ha convertit en un referent en
el món de l’esport.

Millora del camí
del Mas de Munté
Ben aviat es procedirà a
l’arranjament del camí del Mas de
Munté, ja que, quan plou, queda
molt deteriorat i dificulta el pas
dels veïns que viuen en aquesta
zona. Això fa que l’actuació en
aquest camí sigui necessària.
Es procedirà a anivellar,
posar una capa de sahorres,
compactar i aglomerar aquest
nucli amb edificacions urbanes
que és l’únic que queda per a
condicionar.

Els dies 18 i 19 d’abril celebrarem
la quarta edició de FIRAESPORT. Sí,
la fira que vam començar l’any 2012
ja ha arribat a la seva quarta edició!!!
Qui ens ho havia de dir...
Durant tots aquests anys hem
estat treballant per intentar que
cada any FIRAESPORT sigui una fira
millor, hem escoltat suggeriments,
hem acceptat crítiques,...tot el que
calgui per arribar a aconseguir que
la nostra fira sigui una de les millors
de les nostres comarques.
Aquest any les activitats que
es duran a terme seran, com en
les edicions anteriors, les curses

La nova ubicació
dels estands aquest any
serà dins el recinte firal
VILABOU, també en la seva categoria
inferior, patinatge, escalada, futbol,
zumba, rescat de gossos, bàsquet
amb cadira de rodes, rallie de cotxes
clàssics, bitlles,....A més, aquesta
nova edició comptarà amb una
competició de CROSSFIT.
El CrossFit és un sistema
d’entrenament de forç a i
condicionament basat en exercicis
funcionals constantment variats
realitzats a una alta intensitat.

Es valen d’una gran quantitat
d’exercicis i disciplines esportives
com la gimnàstica, halterofília,
carreres…Un nou entreteniment per
a tots els visitants de la fira.
La nova ubicació dels estands,
que aquest any serà dins el recinte
firal, davant les activitats infantils,
esperem que sigui també un nou
reclam per a expositors que vulguin
venir a donar-se a conèixer.
Com sempre, demanem a totes
aquelles persones que vulguin
col·laborar amb la fira que no dubtin
en fer-ho. Segur que passarem un
cap de setmana fantàstic!!!

ARRANJAMENT
DE LA FONT DE L’ARC

La Font de l’Arc es troba en
mal estat de conservació i molts
dels equipaments que hi ha estan
malmesos. És per això que la brigada
municipal està treballant actualment
en l’adequació de tota la zona fent
diverses actuacions.
S’està arranjant i reconstruint
la zona de taules, ja que estan
malmeses i no es poden utilitzar,
també es farà arribar aigua a la font
per tal que torni a brollar, s’arreglaran
els serveis, s’instal·larà un sistema de

Es vol recuperar aquest
espai per poder anar-hi a
dinar, a berenar
o simplement a fer-hi un
passeig agradable

reg i s’adequaran les boques de reg i
la boca antiincendis.
L’espai que ocupaven anteriorment

les barbacoes, s’adequarà per poder
posar-n’hi de portàtils i així, tothom
qui vulgui, pugui gaudir d’un espai
a l’aire lliure adequat per fer-hi
qualsevol àpat. També es procedirà
a fer l’enjardinament de la zona i una
neteja general.
Amb totes aquestes actuacions es
vol tornar a recuperar aquest espai
tan característic del nostre poble
on poder anar-hi a dinar, a berenar
o simplement a fer-hi un passeig
agradable.

pàgina
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Notícies
FESTA MAJOR
D’ESTIU

RECICLEM???
Tots sabem l’important que és reciclar, però
ho fem bé?
A diversos llocs de la població disposem
de diversos contenidors soterrats on hem de
dipositar les deixalles que produïm:
■ contenidor blau: el paper
■ contenidor verd: el vidre
■ contenidor marró: la resta (menjar,
restes de jardineria,..)
■ contenidor groc: el plàstic
■ contenidor gris: el rebuig (productes
que no poden ser reciclats)
És molt important separar bé les deixalles
i tirar cada cosa al seu lloc, ja que si separem
bé les deixalles:
■conservem el medi ambient: evitem llençar
productes que embruten i malmeten el nostre
entorn natural
■estalviem recursos naturals: evitem produir
nova matèria primera i no fem malbé el medi
ambient
■es ven nova matèria primera reciclada: es
poden fabricar nous productes tèxtils, mobiliari
urbà, ...
■utilitat de la fracció orgànica: de les restes
de menjar i jardineria que generem a casa
obtenim compost i biogàs que s’utilitza com
a font d’energia
■donem llocs de treball a Catalunya: prop
de 900 empreses gestionen els residus que
generem i donem ocupació a unes 28.000
persones
■estalviem diners als nostres municipis: fem
que els nostres municipis estalviïn diners si la
recollida selectiva es fa bé.
L’empresa Serveis Comarcals Mediambientals
(SECOMSA) és qui gestiona la recollida de les
escombraries a la nostra població. En l’últim
estudi que es va fer es va arribar a la conclusió
que Vilanova d’Escornalbou és un dels pobles
del Baix Camp que recicla més malament.

MATÈRIA

PREU

Fracció
orgànica

43,26 €/TN

Resta
Envasos
Vidre
Paper

133,42 €/TN (81,16 €
recollida + 52,26 €
tractament)
7,49 € buidatge contenidor
7,49 € buidatge contenidor
7,49 € buidatge contenidor

Com es pot veure amb aquest quadre, el que
paguem de la resta per tona és l’import més
elevat. D’aquí també podem deduir que si el
reciclatge el fem bé, es facturarà realment el
què correspon a cada lloc i la factura a pagar
serà molt menor. Normalment tirem a la resta
moltes deixalles que no hi corresponen i que
es poden tirar a algun dels altres contenidors.
Per exemple, aquest passat mes de desembre
s’han recollit 10,94 Tones d’escombraries (les
que dipositem al rebuig) i la factura ha pujat
1460 €. La fracció orgànica, en canvi, ha pujat
54 € i s’han recollit 1,25 Tones.
La fracció “resta” ha de servir per a llençarhi aquelles deixalles que ja no tenen cap valor
i que no s’aprofitaran per a res. Cal dir que
aquesta fracció hauria de reduir-se cada vegada
més fins a ser la part més petita i insignificant
generada a casa. El contenidor de la fracció
“resta” ha de ser la nostra darrera opció.
De fet, si totes les recollides generades es
fessin correctament, es calcula que aquesta
fracció només constituiria al voltant d’un 17%
dels residus municipals. Tanmateix, actualment
la fracció “RESTA” conté encara entre un 30%
i un 40% de matèria orgànica, entre un 20% i
un 30% de paper, un 18% de plàstics i metalls
i un 4% de vidre.
Aquest servei de recollida d’escombraries
es compensa amb les taxes que paga cada
contribuent de la població i en el pressupost
anual això suposa una despesa d’uns
30.000€. Per tant, hem de tenir en compte
que si reciclem malament, les taxes s’haurien
de pujar per poder fer front a aquesta despesa.
Pense-m’hi i reciclem millor.

Cada tipus de recollida es factura
a l’ajuntament, ja sigui per Tones (les
escombraries, i la fracció orgànica) o per les
vegades que es buida un contenidor (paper,
envasos i vidre):

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 •

El passat mes d’agost,
dins els actes de la Festa
Major d’estiu, es va concedir
la medalla d’honor a Maria
Teixell.
La Maria va ser nomenada
Vilanovina d’honor i va ser
l’encarregada de donar el
tret de sortida a la Festa
Major d’estiu en honor a
Sant Agustí, en la qual vam
poder gaudir de diverses
novetats.
Es va fer el primer
sopar a la fresca amb
tastets de Vilanova. Des
de la regidoria de cultura
i festes es va proposar als
diferents establiments de
la població si es volia col.

laborar amb aquesta nova
iniciativa i la resposta va ser
molt positiva. Cada local
col.laborador va preparar
diferents “tastets” que van
ser exposats perquè els
assistents poguessin veure
i triar abans de degustarlos. L’afluència de públic
va ser molt bona i tothom
va poder provar els plats
cuinats per a l’ocasió amb
productes elaborats pels
comerciants de la població.
Pels més menuts es va
fer el ja tradicional parc
aquàtic i a més, la festa
de l’escuma on els nens i
nenes s’ho van passar la
mar de bé.

Tot Vilanova
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El bloc escolar:
una eina o un desconegut?
Aprofitar aquest espai concedit
per l’Ajuntament, per fer una petita
guia explicativa del funcionament de
les noves tecnologies, de les xarxes
socials o dels blocs, pot semblar
una bona opció, si el tema a tractar
fos un tema estàtic i perdurable
en el temps. Malauradament no
és així ni ho serà mai. La nostra
societat, en l’actualitat, es troba
immersa en una espiral d’innovació
tecnològica constant. Per posar un
exemple entenedor: avui mateix vas
a comprar a la botiga X, una televisió
que surt anunciada com la més
nova del mercat: Full HD, resolució
megasònica i un so, que ni al cinema;

l’endemà vas a casa del veí per
ensenyar-li la teva nova adquisició
i et retreu, amb sarna, que la seva
té tot això, més internet i 3D. Volem
dir-vos amb açò, que podem dedicar
un escrit a ensenyar-vos a accedir al
bloc de l’escola, i quan l’Ajuntament
de Vilanova d’Escornalbou editi i
reparteixi la revista, s’hi accedeixi de
manera diferent a l’explicada.
Tan sols volem llençar des d’aquí
una crida. Volem donar-vos ànims
perquè participeu amb total llibertat
del bloc de l’escola. Teniu al palmell
de la mà, la possibilitat de conèixer
el que fan els vostres nens i nenes,

nebots o nebodes, néts o nétes
dintre de l’àmbit escolar. Escriure,
opinar, visualitzar vídeos, participar
de les activitats proposades… en fi,
mantenir viu un espai dintre de la
gran xarxa anomenada internet, on
els nens i nenes del poble són els
protagonistes.

Podríem passar hores i hores al
davant d’un cafè explicant-vos tot
allò que fem, les experiències que
els nens viuen dintre de l’escola, les
activitats o sortides; però proveu
d’entrar el bloc. Mireu tots i cadascun
dels vídeos i ens escriviu per contarnos el que us ha semblat.

Ja sabem que això d’internet, bloc,
web i fins i tot ordinador, per alguns,
pot sonar a llengua xinesa. Que posarse al davant d’un ordinador no és una
opció a prioritzar i que tan sols trobar
com engegar-lo, pot ser una tasca
pròpia dels déus de l’Olimp. Però tot
s’aprèn i de tot ens enriquim.

Nosaltres ens hem esforçat per
adaptar-nos als nous temps i a les
noves tecnologies. Entreu-hi, tots hi
guanyarem.
El Claustre de
l’Escola Font de l’Arc

http://blocs.xtec.cat/fontdelarcescola/

LLAR D’INFANTS
Com cada setembre, comencem
el curs amb molta il·lusió, amb
ganes de retrobaments, comprovar
com han crescut els més menuts i,
sobretot de donar la benvinguda a
aquells que comencen de nou.

el temps que necessita l’infant per
adaptar-se a la llar d’infants; un espai
que li es completament estrany, amb
persones i companys que no coneix,
i unes rutines i ritmes diferents als
de casa.

És un moment de plors, de
inseguretat, de novetats, de
curiositat,... però no només pels
infants sinó també per als pares i
mares novells, on per primer cop
han de separar-se d’allò més estimat
de la casa, han de començar noves
rutines sense els seus fills i, després
de tan de temps, allò crea certa
inseguretat “faré bé?, estarà bé?
Plorarà molt?Menjarà? Dormirà?
m’enyorarà?...” És per això, que
durant aquest període de temps, a
la llar treballem l’adaptació i, com
sempre diem, no és una adaptació
només pels infants, sinó també per
les famílies.

Per la nostra experiència, sabem
que cada nen/a és un món i, per això,
el temps d’adaptació també serà
diferent, és a dir, n’hi ha que des del
primer dia entren encantats i n’hi ha
que necessiten setmanes fins que
deixen de plorar. És per això, que
trobem que l’actitud de les famílies
és un referent davant la seguretat
que poden crear als infants a aquest
petit canvi que pateixen.

Aquesta adaptació l’entenem com

Des de principi de curs, intentem
que sigui un treball col·lectiu entre
família i escola, informant a tot
moment dels progressos del nen/a,
deixant que els primers dies tant
pares com mares, comparteixin els
primers moments a la Llar junts, fent

que coneguin tots junts, quines són
les educadores, la seva forma de fer
i ser, la forma de treballar, els espais
de la classe, del pati, de l’escola i
fent-ho jugant, cantant, pintant,
escoltant...
Per altra banda, també hem
de dir, que per a nosaltres, les
mestres de la Llar, també és un
període d’adaptació, és un temps
on coneixem als nous alumnes,
quines són les seves necessitats,
quins poden ser els estímuls, els seus
gustos, les seves formes de fer i ser,

com actuen en el grup classe, què
fan amb els més grans,... també és
un moment de conèixer les famílies,
el cercle que envolta al més menut.
Així doncs, donem la benvinguda a
l’Ona, a la Txell, al Lluc, a l’Stanlei i al
Lluís, ja veureu com ens ho passarem
molt bé compartint grans moment
amb la Laia, la Laura, la Vega, l’Eidan,
en Martí, la Rachel, la Glòria i la Clara!.
Clara Porras,
Directora de la Llar d’Infants
Els Marramiaus.
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Calendari d’activitats

HORARI DE LES ACTIVITATS AL CASAL DE JUBILATS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU I L’ARBOCET
CURS 2014-2015
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:30h- 10:30h

Internet i informàtica
1

Gimnàstica

Internet i informàtica
1

Ús del mòbil i de les
seves aplicacions

Gimnàstica

10:30h-11:30h

Català

Internet i informàtica
2

Taller de memòria

Internet i informàtica
2

Tallers i manualitats

11:30h a 12:00h

Aula oberta

Aula oberta

Aula oberta

Aula oberta

Aula oberta

calendari DE LES ACTIVITATS
SALA POLIVALENT- CENTRE CULTURAL
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

8.45-10.00

GIMNÀSTICA
MANTENIMENT

16.00-17.00

PODÒLEG (tercer dimecres)

17.00-18.00

PODÒLEG (tercer dimecres)

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

GIMNÀSTICA
MANTENIMENT

18.00-19.00

TIMBAL
I GRALLA

19.00-20.00

TIMBAL
I GRALLA
GIMNÀSTICA
MANTENIMENT

20:45-21:45

DIUMENGE

GIMNÀSTICA
MANTENIMENT

escoles velles
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CLUB DE
DEURES (biblioteca)

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

CLUB DE
DEURES
(biblioteca)

19.00-20.00

22.00-23.00

CLUB DE
DEURES
(biblioteca)
ANGLÈS ADULTS

ASSAIG CORAL
(biblioteca)

AVI PORTA’M
A LA
BIBLIOTECA

ANGLÈS ADULTS

DISSABTE

DIUMENGE

Tot Vilanova
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ANC
Un 2014 emocionant. Un 2015 que ho serà encara més.
Canvis a nivell mundial, canvis
a nivell europeu, canvis a Espanya
i canvis també a Catalunya. A casa
nostra, aquesta dècada, la crisi i el
rebuig del Tribunal Constitucional al
nou estatut han fet que una majoria
de catalans i catalanes diguessin
prou al sistema polític dels últims
35 anys.
Una majoria de persones normals,
de classes benestants i treballadores,
afectades totes en major o menor
mesura per la crisi. Poques
famílies no han patit (o pateixen) la
batzegada dolorosa de rebaixes de

sou o de la pèrdua de feina d’alguns
dels seus membres. A l’efecte del dolor
econòmic s’hi ha afegit el dels principis.
Un govern central que mai ha entès del
tot com som i com vivim a Catalunya
(en ocasions ha acceptat qui som, pero
mai ho han entès) va decidir que ja n’hi
havia prou de jugar a ser diferents, que
la crisi demanava que tot es gestiones
com tocava: des de Madrid.
Allà no ho sabien, però això va fer que
molta gent digués: fins aquí hem arribat.
I a q u í e s t e m , fe n t u n e s
espectaculars demostracions de

COLLA GEGANTERA I GRALLERS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
Un any més volem
començar agraint a
totes les persones
que van assistir i que
van col·laborar amb
nosaltres al bingo a
favor de la colla que vam
fer aquesta festa major.
Vam recaptar 200 € que
ens aniran molt bé per a
la XXI trobada de gegants
que farem aquest estiu.
La data encara està per
a confirmar, tan aviat
com la sapiguem us
n’informarem, així com
de les diferents sortides
que realitzarem al llarg
de l’any.

il·lusió poder fer una
sortida per a poder
ensenyar tot el que han
estat aprenent.
Us volem recordar
que tenim les portes
obertes a tothom durant
tot l’any, no tanquem per
vacances. Si voleu gaudir
dels caps de setmana
d’una manera diferent,
sense estar tot el dia
amb el cul al sofà.....
PROVEU-HO!!!

Una vegada més el Consell
Parroquial i Càritas ens fem
presents amb la revista semestral
del nostre poble.
Com tots sabeu es va fer la
col·lecta anual per les botigues

Aquest 2014 hem deixat clar al mon
que som un poble que vol decidir el
seu futur. Ho hem fet amb una (encara
hores d’ara) increïble, ordenada,
popular i festiva “V” a Barcelona. Una
manifestació gairebé espontània a
Barcelona en suport del 9N i una
última demostració de voluntat pel
Dret a Decidir el 9 de novembre.

9

Com que som un poble tranquil i
tossut, volíem poder expressar abans
de primavera d’aquest 2015, la nostra
voluntat d’independencia. Però no
podrà ser fins setembre. Tenim per
davant doncs uns mesos en que
han de passar moltes coses i en els
que podrem demostrar, una vegada
mes, que volem decidir el nostre
futur, d’una manera serena i decidida.
Demostrar que el què volem no es en
contra de ningú, sinó a favor de ser
nosaltres mateixos, sense molestar
a ningú i solidaris amb els nostres
veïns, però decidint nosaltres, quins
passos volem fer cap el futur.
Volem una Catalunya independent,
perquè creiem en un futur en el que
els petits , treballadors i solidaris, ens
en podrem sortir millor.

ASSOCIACIÓ DE
JOVES DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU
I L’ARBOCET
L’associació de joves de Vilanova
d’Escornalbou ens hem posat en marxa
una altra vegada des del novembre de
2014. La nostra associació és un lloc on
tothom hi podem dir la nostra opinió,
un grup obert on ens podem expressar
lliurament i explicar totes les nostres
inquietuds.
Al desembre vam posar en marxa
una activitat tots junts. Vam decidir que
sortejaríem una cistella a la gent del poble
i ho faríem el dia de Reis. L’activitat ha
sortit bé, la participació ha estat bona, tot
i que sempre hi ha coses que es poden
millorar!
Esperem que tots els joves que no
hagin tingut l’oportunitat d’assistir a
cap de les reunions dutes a terme, es
poden posar en contacte amb la resta
de joves que sí que hi han assistit. Hem
creat un grup de Whatsap per tal d’estar
comunicats de tot el què passa a la nostra
associació.

En aquesta trobada
podreu veure la
progressió del nostre
nou grup de grallers i
timbalers. El curs que
ja, des de fa uns mesos,
estan realitzant, dóna
els seus fruits. Aprenen
noves cançons, a afinar
les que ja sabien i
sobretot esperen amb

CONSELL
PARROQUIAL

manifestació reivindicativa pel dret
a decidir. El 2011, el 12 i el 13 amb
uns emocionants Onze de Setembre.
I amb 2014 que ha tingut no una,
sinó tres demostracions clares de la
voluntat d’un poble.

pàgina

A partir d’ara seguirem preparant
activitats i esperem la participació de
tothom!

del poble. Agraïm la col·laboració
de totes aquelles persones que van
posar el seu granet de sorra, per
recollir aliments. Tot i que portin
moltes coses de la Unió Europea i el
Banc d’Aliments, sempre ens falta llet
o sucre, els aliments més bàsics.
Aprofitem per a comentar-vos,
sense ànim d’entrar en polèmica
sobre la religió, que totes les
tradicions està bé conservar-les. Així
doncs, referint-nos a les tradicions

nadalenques, pensem que, ja que
ara el pessebre del poble no es
pot fer a l’Ajuntament i el fem a
l’església, potser estaria bé que els
Reis d’Orient quan arribin a Vilanova
a portar els regals als nens i nenes,
la seva primera parada fos a l’església
per anar a adorar al Jesuset i acte
seguit anar a peu fins a l’Ajuntament
, acompanyats pel seguici de tota la
canalla que els veurien més propers. I
en arribar a la plaça, fer-los-hi entrega
de les claus, com sempre es fa, i amb
els parlaments pertinents.

Això només volem que sigui
una reflexió per part de tots i
especialment per al qui cada any
fan possible que aquesta tradició
no es perdi. Els nostres nens es
mereixen aquesta il·lusió. En
podríem parlar a partir del proper
any...
Moltes gràcies

pàgina
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EQUIP DE BITLLES
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU

CORAL
CANTÀVILA
La coral “Cantàvila” vam començar
aquest nou curs, preparant-nos per
cantar, a la “Fira de Nadal” de l’Argentera,
tal com havíem fet el curs anterior.
El passat dia 20 de desembre, a les
19:30 h. a l’església, vam realitzar el nostre
“segon concert de Nadal”, amb molta
il·lusió, darrera de moltes hores d’assajos.
Amb aquest escrit voldríem fervos notar, que ens agradaria comptar
amb la presència de tots vosaltres, ja
que preparem el concert amb moltes
ganes i el que més ens satisfà és que
ens acompanyeu en aquest acte, doncs
desconeixem els motius però vam trobar

a faltar a molts veïns. No és una queixa,
però ja que ho podríem qualificar d’acte
cultural, vam notar moltes absències
significatives.
També us volem dir, que hem
començat el nou curs preparant nou
repertori i voldríem poder comptar amb
tots vosaltres. Gràcies!!
Des de la coral “Cantàvila” us animen a
que us afegiu al nostre grup, doncs estem
oberts a tothom. Cada veu té el seu lloc
dins la coral, no s’exclou a ningú.
ANIMEU-VOS A CANTAR!!!
És una molt bona teràpia!!

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
La jubilació és un canvi jove, la memòria es veu
de vida i, com molts canvis, reduïda en algunes àrees.
coral enrere
“Cantàvila”
vam començar
es La
deixen
moltes
És per això, que és molt
aquest
nou
curs,
preparant-nos
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l’associació de jubilats de majoria de les persones
Vilanova d’Escornalbou, i algunes funcions de
gràcies al suport de més complexes. També
l’Ajuntament, disposa hem incorporat tallers de
d’un Casal on es duen a manualitats on tots els
terme diverses activitats jubilats que hi assisteixen
tots els matins de dilluns milloren la seva creativitat.
a divendres de 9:30h fins Al llarg d’aquest primer
trimestre hem realitzat
a les 12:00h.
Al Casal s’ofereixen activitats de la tardor i del
classes d’informàtica. Nadal.
Actualment, tenim dos
Aquest any també hem
grups on realitzem classes fet activitats conjuntes
teòriques i pràctiques amb els nens de la Llar
per millorar la pràctica d’Infants els Marramiaus,
amb l’ordinador. A més ja que vam poder ajudar
a més, fem classes de als més petits del poble
gimnàstica per millorar la a fer panellets. En una
salut, de català per millorar segona ocasió, ens van
els nostres errors més venir a veure per la Marató
comuns i diversos tallers. de Tv3 i ens van ensenyar
Un dels tallers més útils és les activitats que havien fet
el taller de memòria, ja que i vam poder participar en
com tots sabem a mesura una causa tan bonica com
que passen els anys, en és ajudar als altres.
comparació amb la gent
Pel Nadal, vam cantar

CASTANYADA 2014
Un any més celebrem la castanyada,
posant de manifest la satisfacció
que ens produeix la iniciació de la
temporada
de plena activitat desenvolupada,
a la nostra dinàmica associació.
Donem la benvinguda més especial,
a una activa jove vilanovina,
doncs ella serà la nova monitora oficial,
d’aquests tallers al nostre casal
dels quals els socis en gaudirem amb
alegria.

Entitats

dues nadales a la Sala
del Cinema Cultural
juntament amb els nens
de l’Escola la Font de l’Arc,
de la Llar d’Infants els
Marramiaus i l’Ampa de
l’escola. La veritat és que
ho vam preparar i assajar
amb molta il·lusió i ganes i
el resultat va ser excel·lent.
Si voleu seguir totes
les activitats que es duen
a terme de més a prop,
podeu entrar al Blog que
he creat per tal de tenir
més facilitat a l’hora de
comunicar-nos. El blog
és el següent: http://
jubilatsescornalbou.
blogspot.com.es/
Així doncs, com
podeu veure, aprofitem
molt el temps amb totes
aquestes activitats i ens
ho passem molt bé. I com
ja sabeu, el Casal té les
portes obertes a tothom
que s’hi vulgui integrar.
Finalment, m’agradaria
donar les gràcies a tots
els jubilats que assisteixen
regularment a les classes,
ja que sense ells tot això no
seria possible. I convidar a
tots aquells jubilats que
encara no heu assistit
a cap de les activitats a
gaudir de tots els beneficis
que us poden aportar!
Maria Cabré Aragonès
Dinamitzadora del Casal
de Jubilats de Vilanova
d’Escornalbou

Aquesta diligent instructora,
ja tots sabem que és la Maria Cabré
ella serà l’hàbil conductora,
que posarà als seus alumnes a prova
i, de segur que ens ho passarem molt bé.
Continuarà doncs la densa activitat
al casal amb la nostra gent gran
després d’un estiu d’ociositat
tornarem el nostre cos a estilitzar
amb la teràpia més eficaç i més adient.

per anar a llegir al casal,
sia algun llibre o diari,
tot sia per plaer rutinari
i passar una bona estona al local.

Tornen les sessions de memòria,
les manualitats i d’altres tallers,
el curset de català i el d’informàtica
el de l’ús del mòbil i gimnàstica
i la introducció a les tècniques d’Internet.

Gràcies també a la junta de l’Associació
i al seu nou i flamant president, Josep
Cabré
per la feina duta a terme amb il·lusió
ja que aquesta és la manera millor,
de què al final totes les coses surtin bé.

Igualment podem fruir de temps d’oci

Moltes gràcies a l’ajuntament de la vila,
sempre a punt per atendre als jubilats
per la seva càlida i puntual acollida,
a fi que la gent gran estigui assistida
i poder gaudir d’aquestes activitats.

JOSEP MARIA ANGUERA GUITART

TOT A PUNT PER TONAR A TIRAR
La temporada passada, que es va
acabar el passat mes d’octubre
a l’Hospitalet de l’Infant, vàrem
quedar en setzena posició on hem
millorat tres posicions respecte la
temporada anterior. Per aquesta
temporada que comença al març a
Rasquera esperem tornar a escalar
posicions. La cosa va bastant bé,
15-març Rasquera
29-març Reus
12-abril Benissanet
19-abril Vilanova (Firaesport)
26-abril Corbera d’Ebre
3-maig Cambrils (?)
10-maig Bot
17-maig Horta St.Joan
31-maig Xerta
7-juny Vandellòs
14-juny Pinell

però ens agradaria
que algú s’animi a
participar i vulgui
entrar a l’equip ja
que anem bastant
limitats de jugadors.
També us hem
d’anunciar que hem
trobat un sponsor
que ens paga la roba
de tot l’equip (Transpais). A destacar
la vintena posició en categoria
individual del nostre tirador Jaume
Dalmau (pare). És una bona posició
ja que hi participen més de cent
cinquanta tiradors. Per acabar, us
mostrem el calendari d’aquest any
2015 per si algú vol seguir-nos o
participar. Ànims bitllaires!!
21-juny Alforja
5-juliol Pratdip
19-juliol Mas Boquera
26-juliol Miami
2-agost Montbrió
23-agost Cabacés
30-agost Colldejou
6-setembre Fatarella
13-setembre Botarell
27-setembre Mont-roig
4-octubre Hospitalet de l’Infant

ASSOCIACIÓ DE
DONES DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
I L’ARBOCET

Com cada any, l’Associació ha
celebrat la festivitat de Sta. Àgata
patrona de les dones. Enguany
hem volgut que també puguin
participar de la nostra diada
la resta de veïns del poble, fen
desprès del típic sopar una sessió
de cinema.
Es una mica complicat
trobar una pel·lícula en que
les protagonistes siguin dones
i també divertida. Vam triar la
pel·lícula “Malèfica” , es el conte
de “La Bella Durmiente” , que
tots coneixem però explicada una
mica diferent. Esperem que hagi
agradat a tothom.
Aprofitant l’assistència al
sopar de més de la meitat de les
nostres associades, celebrem
l’assemblea general i també el
canvi de junta .
Aquest any ha sortit de la
junta la Sra. Purificació Cabré,
a qui donem les gracies per

la seva feina durant tres anys , i
donem la benvinguda a la Sra. Ana
Campanales i a la Sra. Ma Pilar Roig,
que de ben segur ens aportaran
noves idees per portar endavant la
nostra associació.
La junta queda composada
per les Sres.: Roser Sabaté, Rosa
Rofes, Felicitat Martínez, Ma Mercè
Aragonés, Maria Teresa Guasch,
Isabel Bachiller, Ana Campanales
i Mª Pilar Roig. Recordem a totes
aquelles dones que no formen part
de la Associació, que s’uneixin a
nosaltres. S’ho passaran d’allò més
bé!!!
Aprofitem la revista per donar
les gracies a tots els participants i
col·laboradors en la jornada de la
Marató de TV3 . La nostra aportació
va ser de 245 Euros.
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Passatemps
Sudoku
FACIL

8
2
5 1 7
3
4
2 1
8 7
3
7
6
9

NORMAL

3
9
6 2
9
7 6 3
5 3
2 4

ENDEVINALLES

1
9
7
4
8

7
5
6 3
7
2
4
3
6
9
5
3
9
6 2
6
8
7
4
5 9
8

per Enric Sabaté

les

Endivinalles

Aquests passatemps han estat extrets del llibre
“La receta del doctor Pastilla y otros acertijos” del
professor Lluís Segarra. En aquest llibre l’autor ha
reunit una bona mostra d’endevinalles, problemes
de càlcul i enigmes que quan els intentem
resoldre ens poden ajudar a reforçar la nostra
creativitat, posar a prova la nostra paciència i
ajudar-nos a pensar, sempre amb un gran sentit
de l’humor. El llibre està escrit en castellà, això
fa que alguns jocs de paraules perdin bona part
del seu sentit i la seva gràcia si es volen escriure
en català, per aquest motiu alguns estan escrits
en castellà.

Per començar aquest nou espai en presentem
quatre:
1. L’edat de la Sandra.
Sandra comentava fa uns dies: d’aquí a dos anys
tindré el doble d’edat que tenia en fa cinc. Quina
edat té ara la Sandra?
2. La tempesta de Ripoll.
Fa setmanes que a Ripoll es va originar una gran
tempesta a mitjanit, amb pluja intensa, llamps i
trons. És possible que 72 hores després el temps
fos assolellat?
3. El camino de Cantavieja.
“Yendo yo para Cantavieja
me cruce con siete viejas
cada vieja llevaba siete sacos,
cada saco siete ovejas.
¿Cuántas viejas y ovejas iban para Cantavieja?
4. El acertijo de Madrid.

“Madrid empieza por M y termina por T. ¿Puedes
explicarlo?”
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Sudoku
Sudoku
Sudoku
DIFÍCIL

7

2

7
3

2
1
8
5
7

7
4

8

2

6

8 4
5 2
5
3
7 8

4

6
7
2 8
3
5

7

Busqueu les 8 diferències que hi ha entre aquestes dues il·lustracions.
Semblen iguals, però no ho són!

5
3
6 9

Les 8 diferències

diferències
En el present número de “Tot Vilanova” les
preguntes lligades, habituals en els anteriors,
són substituïdes per endevinalles, problemes
de càlcul o enigmes, que també poden resultar
força interessants.

pàgina

pàgina
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Preinscripcions del 4 al 15 de maig ■ Inscripcions del 8 al 12 de juny
■

Servei de menjador propi

■

Musicoteràpia

■

Anglès...

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

Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou

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

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

