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INICI OBRES
RAVAL DE
L’ESGLÉSIA

PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE
D’HISTÒRIA

Han començat les obres
d’arranjament del Raval de
l’Església incloses dins el
programa Viure al Poble Més

EL Sr. Carles Maristany farà la
presentació del llibre Notes històriques
de Vilanova d’Escornalbou dins els
actes de la Festa Major d’Estiu

PÀGINES
CENTRALS

FIRAESPORT

Consulteu el
programa de la
Festa Major d’estiu
en honor a Sant
Agustí

El passat mes d’abril
vam celebrar la
quarta edició de la
Fira de l’Esport i el
Lleure del Camp de
Tarragona
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Tot

Núm.

Vilanova d’Escornalbou

Publicació d’informació

AGOST DE 2015

CONSTITUCIÓ
DEL NOU CONSISTORI

12

pàg. 2
PLENS I
JUNTES DE
GOVERN.
Horaris

pàg. 3, 4, 5 i 6
notícies

pàg. 7
ESCOLA
LLAR D’INFANTS

pàg. 8
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A la nostra població es van
presentar dues candidatures: IVEAM, encapçalada pel Sr. Sergi Ciurana
Nicolau, i CiU, encapçalada pel Sr.
Llorenç Víctor Rofes Anguera.
Del resultat final de les votacions
va sorgir el nou Consistori amb la
següent composició: CiU dos regidors
i IVE- AM cinc regidors.
Segons l’establert per la llei
electoral, el dia 13 de juny, vint
dies després de les eleccions, es va
celebrar el Ple de Constitució de
l’Ajuntament, en el qual va quedar
envestit com a alcalde el senyor Sergi
Ciurana Nicolau, ja que va ser el cap
de llista de la candidatura més votada.
Finalment, el dia 22 de juny va
tenir lloc el Ple d’organització, en
què es va aprovar la manera com
ha de funcionar l’ajuntament en els
pròxims quatre anys. Continuant amb
la manera de treballar, es va aprovar
la constitució d’una Junta de Govern,

que funciona amb competències
delegades del Ple i de l’alcalde.

◗ CONSELL ESCOLAR CEIP FONT
DE L’ARC: Sr. Joan Escoda Teigell.

Per altra banda, l’alcalde va fer la
següent delegació de competències,
que va ser acceptada per tots i
cadascun dels regidors:

◗ESCOLA VERDA: Sr. Joan Escoda
Teigell.

◗Sr. Carlos Anglès Queraltó: Salut,
Seguretat Ciutadana i Civisme, Serveis
Socials i Participació Ciutadana.
◗Sr. Joan Enric Teigell Escoda:
Festes, Esports i Agricultura.
◗Sra. Felicitat Martínez Gros: Gestió
d’Equipaments Municipals, Turisme i
Promoció del Poble, Relació amb les
Entitats.
◗Sr. Joan Escoda Teigell: Cultura,
Ensenyament, Joventut.
◗ El Sr. alc alde manté les
competències d’Urbanisme, Obres i
Serveis i Medi Ambient.
A més, s’han designat els
representants del nostre Consistori
als diferents organismes públics:
◗ COMISSIÓ DE FESTES: Srs. Joan
Enric Teigell Escoda, Joan Escoda
Teigell i Felicitat Martínez Gros.

pàg. 9 i 10
entitats

◗ CONSELL ESCOLAR LLAR
D’INFANTS ELS MARRAMIAUS: Sr.
Joan Escoda Teigell
◗ASSOC. DEFENSA FORESTAL:
Sr. Joan Enric Teigell Escoda i Carlos
Anglès Queraltó.

pàg. 11
passatemps

◗PLA ASSISTÈNCIA I SUPORT DEL
CONSELL COMARCAL: Sr. Carlos
Anglès Queraltó.
◗CONSELL SUPRAMUNICIPAL DE
SERVEIS SOCIALS: Sr. Carlos Anglès
Queraltó.
◗COORDINADORS DE TROBADA
DE POETES: Sr. Joan Escoda Teigell i
Sra. Dolors Ollé Aragonès.
◗ASSOCIACIÓ DONANTS DE
SANG: Sr. Carlos Anglès Queraltó.
◗ CONSELL CONSULTIU DE
DONES CONSELL COMARCAL: Sra.
Felicitat Martínez Gros.
◗CONSORCI DE LA SERRA DE
LLABERIA: Sr. Sergi Ciurana Nicolau.

Us recomanem

El passat dia 24 de maig tots
els ciutadans vam tenir una cita a
les urnes per escollir els nostres
representants als ajuntaments de tot
el país.

FESTA MAJOR
ESTIU
festival de playback:
15 D’AGOST
CAMINADA POPULAR:
16 D’AGOST
CAMPIONAT DE
BOTIFARRA: 16 D’AGOST
SESSIÓ DE CINEMA
INFANTIL: 16 D’AGOST
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Ajuntament

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

servei de guarda rural a l’empresa
SEGURCAMP vigilància i seguretat, SL
per un import de 2.592 euros i 544,32
euros d’IVA.

17/02/15:
➟ Aprovació de la relació efectuada
per la Mesa de Contractació, segons la
qual l’oferta que ha obtingut la millor
puntuació és la presentada per l’empresa
TEYCO, pel preu de 157.925,28 € i
33.164,31 € d’IVA.
➟ Adhesió al pla agrupat de formació
contínua de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Diputació de
Tarragona.

31/03/15:
➟ Adjudicació del contracte d’obres
“Creació d’un centre d’interpretació
a l’antiga cooperativa de Vilanova
d’Escornalbou” a l’empresa CLEMENT
GUTIÉRREZ VIDAL.

22/05/15:

➟ Adhesió al procediment de compra
de clor de la central de contractació del
Consell Comarcal del Baix Camp.

➟ Condicionament piscina municipal i
contractació de l’empresa ALTESPORT
per a la prestació dels serveis de
socorrisme i establiment del preu
públic.

03/03/15:

➟ Organització del casal d’estiu 2015
del dia 29 de juny al 7 d’agost

➟ Adjudicació del contracte d’obres
“Valorització del patrimoni arquitectònic
BCIN i BCIL del nucli antic de Vilanova
d’Escornalbou. Raval Església. Fase 5”.

➟ Sol·licitud de pas per a la realització
de la IX Marxa BTT organitzada pel Club
Ciclista Pratdip.

24/03/15:
➟ Aprovació de la relació efectuada
per la Mesa de Contractació, segons la
qual l’oferta que ha obtingut la millor
puntuació és la presentada per l’empresa
CLEMENT GUTIÉRREZ VIDAL, pel preu de
94.021,39 € i 19.744,49 € d’IVA.
➟ Sol·licitud de pas per a la realització
de la prova VII Ral·li PACHA la Pineda
platja.
➟ Sol·licitud de pas per a la realització
de la prova BTT del II Campionat del Món
de Ciclisme de Policies.
➟ Adjudicació contracte menor de

➟ Aprovació de les bases per la
col·locació de taules i cadires per al
servei de terrassa.
➟ Aprovació de les bases per a la
contractació del servei de bar a la
piscina municipal.
➟ Sol·licitud d’autorització d’ús de la
sala del cinema i d’ajut econòmic per
les despeses del concert de la coral
Cantàvila.

sessions DE ple

Catalunya, per reclamar la responsabilitat
de la Generalitat en el manteniment
del servei públic de les escoles bressol
municipals.
➟ Aprovació inicial de la denominació
dels carrers del sector 1 pp1.
➟ Proposició al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya la designació per
al càrrec de Jutge de Pau substitut de
Vilanova d’Escornalbou el senyor JOSEP
MARIA SABATÉ SOLANELLAS.
➟ Aprovació de la concertació d’una
operació de crèdit a llarg termini amb
l’entitat bancària BBVA pel finançament
de les subvencions FEDER- VAP+ i
LEADER.

28/04/15:

➟ Aprovació de la moció del grup
municipal del Partit dels Socialistes de

➟ Elecció de l’alcalde Sergi Ciurana i
Nicolau.
➟ Promesa de l’alcalde electe i presa de
possessió del seu càrrec.
➟ Donar compte per part de la secretària
interventora de les existències dels
valors dipositats, dels seus justificants
i de l’inventari municipal de béns de la
corporació.
➟ Acte de cloenda de la sessió.

22/06/15:
➟ Proposta d’aprovació del règim de
sessions del ple de la corporació.

➟ Aprovació del pla pressupostari a mig
termini pel període 2016 a 2018.
➟ Donar compte de l’aprovació de la
liquidació de l’exercici 2014.
➟ Donar compte de l’aprovació de la
modificació de crèdit per incorporació
de romanents de crèdit. Exp pres 02/15.
➟ Aprovació del model de declaració
de béns patrimonials i el model de
declaració de causes de possible
incompatibilitat i de qualsevol activitats
que proporcioni o pugui proporcionar
ingressos econòmics.
➟ Sorteig dels membres de la mesa
electoral per les eleccions locals del dia
24 de maig de 2015.

➟ Proposta de creació de la comissió
especial de comptes.

13/06/15: (PLE DE CONSTITUCIÓ)

➟ Proposta de delegació de competències
del ple en l’Alcaldia i en la Junta de Govern
Local.

➟ Constitució de la mesa d’edat

10/03/15:

regidores i declaració de constitució de
la corporació.

➟ Comprovació de credencials dels
regidors i regidores electes
➟ Promesa o jurament dels regidors i

telèfons d’interès

➟ Proposta de nomenament de
representants de la corporació en altres
organismes, en els quals ha d’estar
representat l’ajuntament.
➟ Proposta de creació de la Junta de
Govern Local i d’aprovació del seu règim
de sessions.
➟ Resolució de l’alcaldia de nomenament
dels tinents d’alcalde de l’ajuntament i
dels membres de la Junta de Govern Local.
➟ Resolució de l’alcaldia de delegació de
competències en la Junta de Govern Local
i en regidors.

➟ Proposta de nomenament de tresorer.
➟ Proposta del règim de dedicació dels
càrrec electes.

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

HORARI AJUNTAMENT
➟ 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

➟De dilluns a divendres feiners:

HORARI BIBLIOTECA
➟DE DILLUNS A DIVENDRES DE 17.30 A 19.30 H
HORARI CONSULTA MÈDICA
➟DILLUNS: 08:15-10:30 H.
➟DIMARTS TARDA: VISITES AL CAP MONT-ROIG
➟DIMECRES: NO HI HA CONSULTA
➟DIJOUS: 08:15-13:30 ➟DIVENDRES: 08:15-10:30 H.
➟consultar la página web
http://www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm
per a posibles variacions”.
Dipòsit legal: T115-2015

Horari d’autobusos

Horaris d’interès

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):

Vilanova Escornalbou - Reus: 07:45

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

Reus- Vilanova Escornalbou: 13:15

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

Notícies Ajuntament

Tot Vilanova
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LA PISCINA
MUNICIPAL

INICI DE LES OBRES
DEL RAVAL DE
L’ESGLÉSIA
El passat dia 25 d’abril es van iniciar
les obres Valorització del patrimoni
arquitectònic BCIL i BCIN del nucli antic,
Raval de l’Església, cofinançat pels fons
FEDER 2007-2013, eix 4, del Programa
Viure al Poble Més.
A la licitació de les obres s’hi van
presentar vuit empreses i va resultar
adjudicatària l’empresa TEYCO, per un
import de 157.925,28 € més 33.164,30
d’IVA.
El raval de l’Església és l’única part del
nucli antic de Vilanova d’Escornalbou
que queda per arranjar, ja que la resta
de nucli es va condicionar anteriorment
amb la fase Nord i Sud d’aquest mateix
projecte.
Les actuacions previstes en aquestes
obres són les mateixes que en les
anteriors fases, és a dir, la demolició

Un estiu més podem gaudir de
l’estiu a la piscina municipal. Durant
tres setmanes la piscina municipal
acull el curs de natació, en què una
trentena de nens i nenes aprenen
a nedar. Els caps de setmana molta
gent passa el dia a la piscina i fins i
tot s’hi queden a dinar.
El recinte de la piscina es troba en
bastant bon estat de conservació,
tot i tenir ja més de 25 anys.
Abans de començar la temporada
s’hi fan treballs de manteniment.
Aquest any s’han canviat les dutxes

exteriors i se n’han col·locat dues
que van amb polsador, per estalviar
més aigua, ja que moltes vegades
les dutxes es quedaven obertes.
La gespa estava bastant malmesa
i s’ha procedit a trasplantar-ne una
part. Per poder tenir una millor xarxa
de reg, s’ha canviat el tub i s’han
posat més aspersors i s’han arreglat
els que estaven trencats.
La temporada de la piscina
s’allargarà aquest any fins al dia 6
de setembre.

del paviment existent, la renovació
de les xarxes d’aigua, les pluvials i les
de sanejament. Un cop fets aquests
treballs, es procedirà a col·locar en
tot el carrer el paviment de llambordí
envellit, el mateix que ja hi ha col·locat
en tot el nucli antic de la població.
També es procedirà a fer la
modificació del traçat de la xarxa
elèctrica i de la telefònica, que passarà
a estar grapada a les façanes, i així
s’aconseguirà que no hi hagi cap cable
aeri visible.
Un cop acabada aquesta última
fase de les obres de valorització del
patrimoni arquitectònic BCIL i BCIN del
nucli antic de Vilanova d’Escornalbou
i l’Arbocet, es potenciarà el patrimoni
que ja existeix en els dos nuclis i
quedaran millorats i embellits tots els
carrers i espais públics.

Entrada adult:
2,60 €/dia

Infantil
(de 4 a 14 anys) 36 €

Entrada infantil:
2,10 €/dia (de 4 a 14 anys)

Familiar: 70 € (dos adults de la
mateixa família) + 20 € (altres
membres de la família)

ABONAMENTS:
Individual:
adult (a partir de 15 anys) 41 €

Família nombrosa: 120 € (un o
dos adults + tres o més nens de
la mateixa família)

NOVES TAXES
A LA LLAR D’INFANTS
ELS MARRAMIAUS
El passat mes de juliol, el ple del
consistori va aprovar les noves taxes
de la llar d’infants municipal.
Els preus s’han reduït respecte a
l’any anterior pel que fa a la quota
mensual, que passa a ser a 130 € enlloc
dels 140 € que es pagaven fins ara.
Aquesta quota inclou l’horari de matí
de 8 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 h, a
més de dues hores setmanals d’anglès
i una hora setmanal de música.
El servei de menjador també

ha reduït el preu. Fins ara tots els
alumnes que es quedaven a dinar al
menjador escolar pagaven 6 € al dia,
tant si eren usuaris esporàdics o fixes
d’aquest servei. Ara el preu és de 5€
al dia pels alumnes que es quedin
esporàdicament i 80€ al mes pels
alumnes que ho facin cada dia.
La llar d’infants té matriculats, pel
curs 2015-2016, nou alumnes, tot i
que la matriculació resta oberta durant
tot l’any i esperem podem ampliar el
nombre de usuaris.

El dia 6 de juliol va tenir lloc la
campanya de donació de sang a
Vilanova, activitat que es troba
englobada dins la campanya d’estiu
que posa en marxa per aquestes
dates el Banc de Sang i Teixits.
Com és habitual, s’habilita la
sala polivalent del Centre Cultural
perquè tots els voluntaris que ho
desitgin hi facin donació.
Cal dir que, tot i la difusió que es
va fer de la campanya, aquest cop

la quantitat de donants va disminuir
en relació a altres vegades, i tot i
que el nostre no és un cas aïllat, ja
que la campanya d’estiu ha sigut
pobre en general, no podem abaixar
la guàrdia. És per això que el Banc
de Sang i Teixits fa una crida a tota
la població i, en especial des de la
Regidora de Salut de l’Ajuntament
de Vilanova d’Escornalbou, ens
dirigim a la nostra població per
animar-la a la participació d’aquesta
causa tan solidària.

pàgina
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REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA COOPERATIVA
COM A CENTRE D’ACOLLIDA AL VISITANT I
D’INTERPRETACIÓ DE L’OLI
En pocs dies s’acabaran les
obres de rehabilitació de l’edifici
de l’antiga Cooperativa del poble
per condicionar-la com a Centre
d’Acollida al Visitant i Promoció Local
i Centre d’Interpretació de l’Oli.
Les obres han consistit en la
substitució de la porta d’entrada,
en la creació d’un espai previ amb
un vestíbul d’accés, ascensor,
oficina turística i tres boxs. A la
planta superior s’hi ubicarà una
sala de conferències, diapositives,
projeccions o exposicions itinerants.
A l’entrar mateix, ens rebrà una
reproducció d’una Torre de Guaita i
d’un plànol de tot el terme municipal
amb tots els indrets d’interès per
visitar.
Les funcions d’aquest espai seran
l’acollida dels visitants que vinguin

a v e u re e l
nostre municipi
i
oferir-los
una explicació
detallada de les
rutes que oferim.
Pel que fa a la
promoció local,
es gestionarà
des d’aquest
espai una borsa
de treball municipal, una cartera de
serveis, borsa d’habitatge municipal
i la gestió dels equipaments
municipals. També s’exposarà el
material dels diferents artesans de la
població per tal d’ajudar-los a fer-se
publicitat i qui estigui interessat el
podrà adquirir.
La part del darrere, on es troben les
màquines, es trobava en bastant bon
estat, només calia una bona neteja

COPA
D’ESPANYA
DE POLICIES
I BOMBERS
Els dies 1, 2 i 3 de maig el Club Esportiu
dels Mossos d’Esquadra (CEME) va celebrar
la Copa d’Espanya de Ciclisme de Policies
i Bombers. Aquest campionat té diferents
etapes, repartides en tres dies, una de les
quals es va fer a la nostra població.
Quasi uns 200 participants van recórrer
amb bicicleta el traçat de la VILABOU, que
transcorre per diferents paratges del nostre
terme municipal, senyalitzats i controlats
pels voluntaris que, una vegada més, van
voler col·laborar en un esdeveniment
esportiu a Vilanova. Un cop acabada la
cursa, els participants van poder recuperar
forces amb l’àpat que se’ls hi va preparar
per l’ocasió.

a s s e s s o r i a

Aquest és el segon any que el nostre
poble acull una jornada esportiva tan
important i això significa que ja som un lloc
de referència en el món esportiu, en què
cada cop es compta més amb Vilanova per
poder acollir curses i jornades esportives
importants. Com sempre, moltíssimes
gràcies als voluntaris que fan que fets tan
importants es puguin repetir any rere any.

Laboral
Fiscal
Mercantil
Jurídic
Estrangeria
Assegurances
Gestions administratives

i la posada a punt de les màquines
d’elaboració d’oli. Només ha calgut
construir uns lavabos nous per al
públic. En aquesta zona es posaran
diferents panells explicatius del
procés d’elaboració de l’oli i del
paisatge de la nostra zona.

ADHESIÓ A LA CENTRAL DE
COMPRES DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX CAMP
El Consell Comarcal del Baix
Camp va engegar l’any passat un
projecte per centralitzar les compres
dels municipis de tota la comarca de
diferents productes per tal d’abaratir
costos al màxim possible. La idea és
que, aconseguint un major volum de
compra i aplicant els procediments
de contractació previstos legalment
en els quals poden participar totes
les empreses interessades, es
podran obtenir millors ofertes.

El passat mes de juliol de 2014
la Junta de Govern de l’Ajuntament
va aprovar l’adhesió al servei
de compres centralitzades del
Consell Comarcal amb la intenció
de minimitzar les despeses
d’aquests productes. De moment
ja s’han adjudicat els contractes
de subministrament de clor per la
potabilització de l’aigua de consum
humà i el manteniment de l’aigua
de la piscina i el contracte de serveis

preventius i intervenció sanitària i
vigilants de seguretat. I el contracte
de subministrament de gasoil per a
vehicles i per a calefacció està en
tràmits.
Esperem que el catàleg de
productes es vagi ampliant a poc a
poc i així aconseguir una reducció
important dels costos de la major
quantitat de productes possibles, així
com l’agilització dels procediments
de contractació i de comandes.

ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE
MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
El passat dia 9 de juliol el Ple de
l’Ajuntament per unanimitat dels
seus membres va acordar l’adhesió
de la nostra població a l’Associació
de Municipis per la Independència.
L’objecte d’aquesta associació és:
ser un espai de debat on compartir
idees, iniciatives, experiències,

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

informació, eines de gestió i tot allò
que pugui ésser útil per dur al poble
de Catalunya cap a la independència
i assolir les plenes competències
municipals; fomentar i defensar
els drets nacionals; conscienciar
la ciutadania de la necessitat que
Catalunya pugui exercir el seu dret

a l’autodeterminació; crear una xarxa
de promoció exterior, principalment
dins del marc de la Unió Europea;
promoure el finançament dels propis
municipis, i buscar sinergies en
d’altres àmbits, com l’empresarial o
el financer.

Tot Vilanova
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CASAL ESTIU 2015
Un any més, el casal d’estiu
de Vilanova d’Escornalbou
ha acollit un total de trentavuit nens repartits en sis
setmanes, des del 29 de juny
fins al 7 d’agost.
La temàtica de l’esplai
d’aquest any ha estat el
món dels pirates i els nens
i nenes han fet vaixells
pirates, aquaris, collarets
amb petxines, disfresses...
A més, cada dia a primera
hora han fet una estoneta
de deures, per no perdre la
rutina. També han jugat al
pati a fer guerra d’aigua per
combatre la calor i han jugat
amb la tirolina muntada per
l’ocasió.
Les activitats i excursions
que s’han fet durant aquestes
sis setmanes han estat
ben diverses i s’han pogut
dur a terme gràcies a la
col·laboració desinteressada
de moltes persones, entitats
i empreses: el Valentí els hi
ha projectat una pel·lícula
al cinema, amb la Montse

han ballat una bona estona,
amb el Joan han elaborat una
llonganissa ben bona, el Xavi
els hi ha ensenyat el taller
de ceràmica, el Gerard els hi
ha fet un puzle de fusta, la
Sílvia el hi ha fet una classe
de piano, han visitat la granja
de porquets de la Maria del
Carme, han fet de pagesos
a l’hort de l’Enric, han vist
l’actuació dels grallers i
timbalers del nostre poble i
han anat a fer una excursió
a la recerca de tresors amb
excursió a cavall inclosa al
mas del Jordi, el professor
de l’escola.
La majoria dels nens del
casal també han assistit a
les classes de natació a la
piscina que, com cada any,
ha fet l’Àngel del dia 20 de
juliol al 7 d’agost.
Esperem que tots els
nens i nenes que heu assistit
al casal hagueu gaudit molt
d’aquestes setmanes al casal
i desitgem tornar-vos a veure
l’estiu vinent.

XX FESTA DE LA
GENT GRAN

JUTGE
DE PAU
Una vegada finalitzat el mandat
de quatre anys del càrrec de Jutge de
Pau titular del Sr. Josep Maria Sabaté
Solanellas, l’ajuntament, per encàrrec
del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, va publicar un anunci al
BOP i al taulell d’anuncis perquè tots
els interessats poguessin presentar la
seva candidatura.

El passat dia 15 de maig, Festa de Sant Isidre, vam
celebrar la XX Festa de la Gent Gran. En aquesta edició,
la parella homenatjada va ser la Sra. Lluïsa Mallafré i el Sr.
Miquel Pàmies, i la persona més gran el Sr. Jordi Vilella.
A la 1 del migdia vam assistir a la missa celebrada per
mossèn Pasqual Gasol i, un cop acabada, es va procedir
a fer la foto de grup a l’exterior de l’església. La festa
seguia a la sala del cinema del centre cultural, engalanada
per l’ocasió per l’Associació de Jubilats de Vilanova
d’Escornalbou i les regidories de Festes i de Cultura.
Abans de començar a dinar, hi va haver els parlaments
de l’alcalde, el senyor Sergi Ciurana, amb un breu repàs
de la vida dels homenatjats i l’entrega de plaques
commemoratives; del president de l’Associació de
Jubilats, el Sr. Josep Cabré, i la benedicció de la taula per
part de mossèn Pasqual.
El Restaurant El Álamo va ser l’encarregat de servir
el menjar a tots els assistents, amb pastís de celebració
inclòs. Un cop acabat el dinar, el grup Montsant va
amenitzar la tarda amb una sessió de ball per a tots els
assistents.

DENOMINACIÓ
DELS NOUS
CARRERS DE LA
URBANITZACIÓ
PARC
D’ESCORNALBOU

Com que no es va presentar cap
candidat i després de converses amb el
jutge de pau, l’Ajuntament va proposar
al Tribunal Superior de Justícia la
renovació del seu mandat pel període de
quatre anys més. Una vegada acceptada
la proposta per part del Tribunal, el dia
11 de juny el Sr. Josep Maria Sabaté
Solanellas va prendre possessió del
càrrec.
Els jutges de pau tenen competència
en l’àmbit civil, dels assumptes de
quantia inferior als 90 €, excepte els
supòsits inclosos a l’article 250.1 de la
Llei d’enjudiciament civil que, per raó
de la matèria, corresponen als jutjats
de primera instància i instrucció. Aquest
article fa referència a les demandes que
es derivin dels contractes d’arrendament
de finques rústiques o urbanes.
En l’àmbit penal, coneixen de les
faltes contra les persones, algunes
contra el patrimoni i contra els
interessos generals. Per exemple, els
jutges de pau coneixen de les amenaces
lleus, del deslluïment de béns immobles
de domini públic o de la pertorbació lleu
de l’ordre públic. Per llei també tenen
atribuïdes competències en matèria de
registre civil.

Ja fa uns anys que es van finalitzar les obres de la
urbanització Parc d’Escornalbou i els seus carrers encara no
tenien nom. Donat que cada vegada hi ha més habitatges
en aquesta zona, es va veure la necessitat de dotar aquests
carrers d’un nom i per això el Ple de l’Ajuntament de data 10
de març va aprovar inicialment la denominació d’aquests
nous carrers de la urbanització. Aquest acord, que va ser
publicat al Butlletí Oficial de la Província, va esdevenir
definitiu perquè ningú va presentar cap al·legació.
Els carrers han rebut els següents noms: carrer Mestral,
carrer del Castell, carrer de la Roca, carrer de l’Areny i
travessera de l’Areny.
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FIRAESPORT 2015
El cap de setmana del 18 i 19 d’abril
Vilanova d’Escornalbou va celebrar la
quarta edició de Firaesport, la Fira de
l’Esport i el Lleure del Camp de Tarragona,
amb alguns canvis significatius.
El tret de sortida d’aquesta IV edició,
va ser el divendres dia 17 d’abril, amb la
conferència d’en PaKo Crestas “Senders
del 1714: caminant per la història”, un
recorregut pels camins més emblemàtics
de Catalunya.
El senyor Josep LLebaria, president
del Consell Esportiu del Baix Camp, va
ser l’encarregat de fer la inauguració
de la fira, el dissabte al matí, i va poder
gaudir, juntament amb altres autoritats,
d’un passeig pel recinte amb diverses
activitats.
Les curses VILABOU, tant de BTT com
de muntanya, van tenir un gran èxit de
participació. Molts dels participants en
aquestes disciplines ja eren coneixedors
i per tant repetidors d’altres anys. Les
curses infantils també van tenir un gran
nombre de participants, els nens i les
nenes van gaudir d’allò més amb els
circuits preparats per l’ocasió.
La concentració de cotxes clàssics de
dissabte al matí i la III Tirada Intercomarcal
de Bitlles-Birles diumenge al matí són dos
dels actes de Firaesport fixes en la nostra
fira.
La carpa polivalent va acollir les
exhibicions de zumba, de hip hop, de
dance, de bodycombat i de taekwondo, i
també l’animació infantil tant de dissabte
com de diumenge.
A la pista poliesportiva de les escoles
municipals, es va poder veure l’exhibició
de patinatge, el torneig de futbol sala
infantil i el bàsquet participatiu amb
cadira de rodes, tot un seguit d’activitats
per a tots els públics.
La ubicació dels estands va ser un
d’aquests nous canvis. La zona que
acull sempre les activitats infantils, va
ser també l’escollida per aquesta nova
localització. La nova ubicació fa que els
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El campionat de Crossfit Lambda va
inventari exhaustiu de les instal·lacions
els ajuntaments de la comarca amb
ser també una de les novetats d’aquest
municipals que consumeixen energia
les seves adhesions al Pacte Europeu
any, amb una gran quantitat de públic.
(electricitat, gas, gasoil o gasos liquats)
d’Alcaldes i Alcaldesses durant l’any
El campionat estava inclòs dins el
i un estudi de les accions que es
2014.
campionat nacional de Crossfit, una
disciplina esportiva que cada cop té més
seguidors.
Volem agrair a tots els participants la
confiança que, des de l’any 2012, han
donat a la nostra fira i també a tots els
voluntaris que han contribuït a fer que, un
any més, Firaesport sigui un repte assolit
i consolidat.

NOTES HISTÒRIQUES
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU

SERVEI DE GUARDA RURAL
El passat mes d’abril el consistori va
veure la necessitat de contractar un
servei de guarda rural, a causa de diversos
robatoris i abocaments il·legals que hi ha
hagut en el nostre terme municipal. Es
va contractar l’empresa SEGURCAMP, SL.
Aquest servei consisteix en la vigilància
rural itinerant amb un vehicle tot terreny.
El personal de l’empresa ha de vetllar
per la protecció dels béns o productes
existents en el terme municipal,
comprovar l’estat i el funcionament
de les instal·lacions generals, protegir
la fauna i la flora del territori, prevenir
els incendis i controlar els abocaments
il·legals.
Aquests serveis es realitzen de forma
aleatòria i es poden efectuar de dilluns a

diumenges, festiu inclosos, i en torns de
matí, tarda o nit.
Cada mes, l’empresa adjudicatària
passa un informe mensual a l’Ajuntament
on consta el lloc del terme municipal on
s’ha fet l’actuació, les dates en què s’ha
fet i si hi ha hagut algun robatori o alguna
incidència.
El preu del contracte ascendeix a la
quantitat de 2.592 euros més 544,32
euros d’IVA, i es paga una quota de 261
€ mensuals. Aquest cost l’assumeix
l’Ajuntament, excepte durant els mesos
de caça, que aquest import l’assumirà
l’Associació de caçadors El Tord de
Vilanova d’Escornalbou, perquè es faran
bàsicament tasques especifiques de
guarda de caça.

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 •

Ara fa un any es va publicar la notícia
de l’encàrrec per part de l’Ajuntament al
Sr. Carles Maristany i Tió per la redacció
d’un llibre que expliqués la història de la
nostra vila.
Fins ara només disposàvem d’una
petita guia, editada per la Diputació de
Tarragona el 1983 en primera edició
i, posteriorment, el 1997, en segona
edició, la qual també va escriure en
Maristany. Però feia falta una obra més
completa per salvaguardar i afavorir
la difusió de la memòria històrica de
Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet.
Ara doncs, podem dir que l’objectiu
s’ha complert satisfactòriament i ja
molts de vosaltres heu pogut fullejar
o inclús llegir Notes històriques de
Vilanova d’Escornalbou. És un llibre
del qual n’estem fortament orgullosos,
primerament pels comentaris rebuts i
després també perquè és part de l’aposta
que aquest Ajuntament està realitzant
de promoció i valorització del patrimoni
cultural.
Ha estat clau en la tasca de recerca
duta a terme per en Carles Maristany
l’ampli nombre de documents que
es troben en els arxius municipals i
parroquials, així com la col·laboració de
molts veïns que a banda d’aportar els
seus coneixements del territori també
han col·laborat en el recull de fotografies
per il·lustrar l’obra. Tal com l’alcalde

anomena en el pròleg, “teniu a les
mans el resultat de l’esforç de diferents
persones que han fet possible que un
trosset de la nostra la història surti a la
llum”.
Per tal de donar-li la importància
merescuda que té, un dels actes de la
Festa Major d’Estiu d’aquest any està
destinat a la presentació del llibre, al qual
esperem que hi assistiu.
Finalment, a efectes informatius,
us fem sabedors dels costos que
ha tingut l’obra:
En el pressupost d’aquest any,
l’ajuntament preveia destinar una
partida de despeses de 7.000 euros
per edició i publicació del llibre.
El cost real ha estat de 5.310,47
euros.
Edició i impressió per Arts
Gràfiques Bobalà
(500 exemplars): 5.265,47 euros
Codi ISBN: 45,00 Euros
Per altra banda, la Secció
de Cultura de la Diputació de
Tarragona ha concedit una
subvenció extraordinària per
aquesta obra de 2.873,00 Euros.
S’havia previst una subvenció
de 3.500 euros en el pressupost
d’ingressos en relació a la despesa
prevista inicialment.
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ORIENTACIONS I EXERCICIS PER ESTIMULAR
EL LLENGUATGE ORAL DELS INFANTS
Aquest any des de l’escola l’article
és pedagògic i volem donar una sèrie
de consells a les famílies per treballar
amb els fills i filles petits.
Donada
la
importància
d e l l l e n g u a t g e o ra l e n e l
desenvolupament personal, social
i intel·lectual de l’infant, és positiu
estimular-lo el més aviat possible
proporcionant-li situacions de diàleg.
És molt important que el fill/a
pugui iniciar una conversa, que
faci preguntes i que l’interlocutor
mostri interès, i alhora li proporcioni
respostes i models rics i correctes.
Per això us recomanen:
■ Mirar i comentar contes amb
imatges. Posar veu als personatges,
fer onomatopeies (sons que surten
al conte, com per exemple, “brum,
brum va fer la moto”...).
■ Fer jocs de simulació de la
vida quotidiana (jugar amb ninots,
cotxes, a la cuineta, disfressar-se,
fer de metges, perruquers, fusters,
mecànics...).
■ Cantar cançons: fer jocs
de falda, completar rimes i frases
conegudes.
■ Mirar i comentar fotografies de
la família, amics, dels companys/es
de classe, dels mestres...
■ Endreçar els armaris, calaixos
de joguines, roba... anomenant i
conversant sobre el que hi ha.
■ Mirar la bossa de la compra
i ajudar a guardar les coses,
comentant el que es fa.
■ També és convenient donarli ordres senzilles, de coses que
ja es donen per suposades que les
fa. Encara que l’ajudem a fer-ho, cal
verbalitzar el que fem.
■ Donar opcions a escollir
de forma quotidiana, mostrant
visualment les possibles opcions i
verbalitzant la situació. Exemple:“Vols la pera o la poma? Vols el
cotxe o el camió?”. És interessant
esperar la resposta verbal del fill/a, o
demanar-li que ho digui. Si no ho diu

i ho assenyala o fa el gest, nosaltres
podem fer com si ens equivoquéssim
i provocar així la parla espontània.
■ Intentarem xerrar d’allò que
sabem que li agrada i interessa.
De les coses que passen al nostre
voltant.
■ Ens ajudarem també dels
gestos i canvis de veu per captar
la seva atenció. A vegades, sense
forçar-lo, afectuosament, li podem
fer repetir alguna paraula (dins el
context). Per això el mirarem a la
cara i farem que ell també ens miri,
i articularem la paraula clarament i
més lenta del normal.
■ Per poder donar bons models,
quan l’infant ens demani o digui
alguna cosa, nosaltres repetirem
el que ha dit, però fent la frase
correctament, només perquè ell/a
l’escolti sense fer-li repetir. Exemple,
si el fill/a diu “aua” (aigua), nosaltres
li direm: “Que vols aigua?”.
El fill/a no s’ha de sentir corregit,
tot i que el feedback correctiu és
necessari. S’ha de fer principalment
de forma indirecta, ampliant i,
repetint correctament el que ha dit
el fill/a.
■ No parlar utilitzant diminutius
o derivats (lleteta, xixa, guau-guau).
Utilitzar les paraules reals (llet, carn,
gos...) per una bona adquisició del
vocabulari.
■ Quan l’infant ens xerri i no
l’entenguem, a vegades podrem fer
veure que l’hem entès però d’altres
haurem de dir-li: “no t’entenc, què
vols? Torna-m’ho a dir, perdona no
t’he escoltat...”. No se l’ha de fer

enfadar en aquestes situacions i,
sobretot, que no es senti malament.
Algunes activitats per fer a
casa:
Jocs de buf: fer bombolles de
sabó bufant (també es pot bufar
amb canyeta dins un got); mirar de
col·locar els llavis amb forma de “u”,
com la boca del peix; tenir objectes
i instruments per bufar una estona
(trompeta, flauta, xiulets...), bufar
diferents materials, papers, pilotes
de ping-pong, una espelma encesa..;
beure amb canyeta.
Molts exercicis de buf es poden
fer a l’hora del bany i també es pot
tenir una capsa amb tots aquests
materials per bufar.
* Jocs d’inspiració - espiració
nasal: jocs d’olors com jugar a
endevinar què és alguna cosa per
l’olor que fa (fer un joc tapant els
ulls); cercar coses que facin olor
dins la casa, olors bones, dolentes...;
agafar autonomia a l’hora de mocarse i fer-ho correctament: primer
tapar un forat del nas i després
l’altre; cantar una cançó entonant la
melodia però articulant tot el temps
“mmmm”; fer jocs de respiració amb
la boca tancada, per exemple ens
inflem i desinflem com un globus...
L’objectiu d’aquests jocs és fer
conscients als infants i aconseguir
instaurar la inspiració – espiració
nasal; alguns fills/es respiren
freqüentment per la boca i això pot
afectar la salut.
* Exercicis de llavis, galtes,
llengua, mandíbula: Jugar a imitar

diversos tipus de ganyotes amb la
cara i la boca; mostrar les dents i
mirar-nos al mirall; imitar el cocodril
(obrim molt la boca i aguantant un
moment), després ens relaxem; fer
veure que masteguem un xiclet o
mengem, amb força i una bona una
estona; badallar obrint molt la boca;
inflar les galtes i després fer-les petar;
posar cara d’ enfadat, d’alegria; riure
sense mostrar les dents i fer petons
alternativament (estirar – ajuntar);
imitar el cavall fent vibrar els llavis;
donar massatges als llavis pessigant
suament; llepar, tastar, xuclar...;
imitar onomatopeies d’animals,
d’objectes...; cantar cançons amb
el mateix so: na, na, na; la, la, la...;
fer gàrgares, glopejar aigua i llençarla (introduir l’hàbit de netejar les
dents); imitar gestos, cares...; treure
la llengua cap a un costat i cap a
l’altre; intentar arribar amb la llengua
fins a la punta del nas i després fins
la barbeta...
Pel que fa a l’alimentació:
* Procurar donar aliments que
suposin una mica d’esforç al
mastegar (evitar triturar el menjar,
panets tous...).
* Evitar el xumet: afecta la
dentició, la respiració, el baveig...
* Per agafar el menjar de la cullera,
l’infant ha de fer treballar els llavis,
deixar que ho faci sol i no donar-li a
la boca.
* Per mastegar és convenient
que ho faci amb la boca tancada (la
llengua NO hauria de fer força i sortir
cap endavant).
Teniu en compte, sobretot, que
l’infant ha de gaudir fent aquestes
activitats!
El Claustre
(Escrit realitzat per
Sandra Ramírez,
mestra de l’escola Font de l’Arc)

LLAR D’INFANTS
Un castell hem construït ple de
somriures, alegria, plors, sorpreses
i bons moments. Hem lluitat contra
dracs, llops i gegants; les nostres
armes han estat els cants, les
paraules, la curiositat i la imaginació.
Amb el nostre jardiner verd, el
bomber vermell, el cuiner groc i el
mariner blau, hem pintat el nostre
saber, aprenent que l’herba és
de color verd, les flames de color
vermell, la truita de color groc i el
mar de color blau.
Amb caixes de cartró hem viatjat
amb tren, hem desaparegut en
coves profundes, hem construït
reptes per saltar, ens hem convertit
en monstres ferotges i grans
astronautes espacials.
Les llàgrimes han brotat al comiat
de la mare i el pare, per la “pupa”
al caure al pati, per la joguina que
no hem aconseguit o per la fruita

que les mestres ens han fet menjar.
Llàgrimes dolces que s’han convertit
en un “Bon dia!”. I un petó matiner,
en la fortalesa i agilitat per poder
pujar al gran tobogan del pati, en una
abraçada entre companys, en rialles
al córrer per la classe, en una mirada
especial entre educadora i infant, en
la confiança d’un mateix i sobretot
en l’alegria de xalar i passar-ho bé a
la nostra Llar.
Han estat moltes les vivències
viscudes, els aprenentatges que ens
ha aportat el dia a dia, les habilitats
que hem adquirit, les sensacions i
emocions que hem sentit. Tot això,
no acaba aquí, cada dia que passa
és un repte més. Ara els nostres
menuts s’acomiaden d’una etapa
però donen la benvinguda a una
altra, amb companys nous, mestres
noves, aprenentatges nous, un saber
fer encara per descobrir, tot un repte

que s’aconseguirà amb la il·lusió
que els caracteritza i que aquí, als
Marramiaus, hem viscut, sentit i
après.
Martí, Vega, Lluís i Eidan, gràcies
per deixar-nos formar part d’un
trocet de la vostra vida, ha estat
una experiència inoblidable en què
no només vosaltres us heu fet grans,
sinó que a nosaltres ens ha ajudat a
créixer.
Laia, Laura, Txell, Ona i Lluc, un
repte més a la vostra experiència, ens
veiem a la tornada.
Els Marramiaus us desitja un molt
bon estiu!

Clara Porras,
Directora de la Llar d’Infants
Els Marramiaus.
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Entrevista

l’entrevista:
40è ANIVERSARI
brodant escuts a les banderoles o fent
banderins per animar a l’equip.
Si alguna cosa es va sentir
reiteradament durant aquest dia de
celebració va ser l’èpica que va suposar
la construcció del camp de futbol, la
unió de forces de tota la gent que va
empènyer perquè acabés sent realitat.
Als inicis, bàsicament la totalitat dels
jugadors eren locals, però de seguida
van anar passant pel Vilanova diversos
jugadors de pobles veïns, que tot sigui
dit, mai van demanar res a canvi per
jugar.
Un dels fets més importants que
tothom coincideix a recordar va ser
quan va venir en Sadurní, jugador del
FC Barcelona, en un homenatge que
es va fer quan dos dels jugadors més
significatius del club es van lesionar.
El mes de juliol passat es va fer un
sentit homenatge a totes les persones
que d’una manera o una altra van tenir
a veure amb l’inici del Club de Futbol
de Vilanova, aprofitant que enguany ha
fet 40 anys de la fundació de la Unió
Esportiva de Vilanova d’Escornalbou.
Potser és perquè fa ja temps que no
hi ha partits de futbol habitualment, que
es veu com un fet molt llunyà. De fet
la generació més jove ni tan sols ho ha
viscut.
Va ser una tarda molt emocionant,
sobretot, és clar, pels que d’una forma
o una altra ens hi vam veure reflectits.
Feia patxoca veure gent jove i
d’avançada edat remenant textos i fitxes
de futbol dels diferents jugadors que van
passar algun dia o altre pel club. Hi havia
fitxes de totes les generacions, fins i tot
alguna de falsa!
El Club Esportiu de Vilanova
d’Escornalbou es va crear arran de la
construcció del camp de joc que avui
existeix a la zona esportiva, just sota de
la piscina. Aquest camp es va construir
després d’unes reivindicacions portades
a terme per molts joves del poble,
cansats de rebre crítiques per jugar a
futbol al pla de la premsa i deixar mig
poble sense llum després de fer “petar”
els cables de l’electre.
Un dia es van presentar a l’ajuntament
demanant la construcció d’un camp.
Al cap d’un temps, l’ajuntament
arreglava una parada per poder-hi jugar
mentre es començava a construir el
camp avui existent. Gairebé tot el poble
s’hi va evocar, uns donant diners a fons
perdut, altres deixant-ne; jornals i jornals
esmerçats en la construcció, arreplegant
pedres, ajudant a fer els vestidors a pic
i pala, i construint-los en tasques de
paleta, de fusteria i electricitat. Gent

Tornant al dia de la celebració,
quan ja tots els assistents havien anat
passant i remirant tots els records
exposats, fotos, fitxes i altres elements,
l’organització va tenir un record per a
tots els assistents que havien estat
jugadors en algun moment. Es va
acabar amb la foto de rigor.
Durant el relat del dia d’aquesta
celebració no he esmentat cap nom
per no deixar-me a ningú. Tampoc ho
faré per agrair a tots i cadascun dels
integrants de les diverses juntes que
van anar passant pel club de futbol de
Vilanova i a les seves parelles, gràcies
a les quals es van organitzar força
revetlles a l’estiu per recollir diners pel
club.
JOAN ESCODA
REGIDOR
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ANC
VILANOVA D’ESCORNALBOU
Ha estat un hivern complicat.
Després de l’èxit popular del passat
9 de novembre, hem passat més de
sis mesos esperant que els polítics
seguissin els passos del dictat que
van donar les urnes. Un camí gens
fàcil i desconegut que se’ls ha
indigestat.
Durant aquest temps moltes
persones han sentit el desencís.
Un amic deia fa ben pocs dies:
“Estic desanimat, tant esforç, tantes
il·lusions i estem igual que sempre”.
Després de rumiar-hi una mica, li
vaig dir: “t’entenc, però quin altre
camí tenim?”. La seva resposta va ser

clara, no hi havia
altre camí per tirar
endavant.
Tot i que no
hem parlat des de llavors, les coses
han canviat força. Els polítics han
sabut treure l’entrellat al seu conflicte
i actualment ja sabem que hi ha dues
llistes que apostaran clarament per la
independència. Complementàries per
un objectiu comú.
Hem passat un hivern i una primavera
complicats. I ara estem en un estiu força
calorós. Però a pesar del calor, veig
somriures il·lusionats. Tornem a sentir
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que això rutlla. Ens espera un
altre onze de setembre històric,
festiu, reivindicatiu i popular. Unes
eleccions plebiscitàries quinze dies
més tard. I una tardor i un hivern,
de nou, apassionants.
Pel que es refereix a les
novetats de l’ANC a casa nostra,
us informem que aquest any hem
dissenyat una samarreta molt maca
perquè ens identifiqui com a poble
allà on anem. També us volem explicar
que fa setmanes tenim reservat un
autocar per anar a la manifestació de
la Meridiana de Barcelona el proper 11
de setembre. Totes aquestes coses i
algunes més, us les anirem explicant
en pregons, a les botigues i també
al Twitter (segueix-nos al perfil @
ANCVescornalbou). Bon estiu i bona
Festa Major !

CORAL
CANTÀVILA
Cada vegada que surt la
revista volem ser-hi presents.
En primer lloc volem agrir a
la família el regal del piano al
poble (que per cert sona molt
bé) i que es va ubicar amb molt
d’encert a la biblioteca. Ells són
la Sílvia i en Ramon, bons veïns
del poble i, per més referències,
músics professionals. Sense
aquest regal tan valuós avui
la Coral potser no existiria per
falta d’eines per assajar. Així
doncs, gràcies per fer que la
música pugui formar part de
les activitats del nostre poble.

ASSOCIACIÓ
DE DONES
Durant el mes abril i març la
nostra associació, conjuntament
amb l’Associació de Jubilats, i
patrocinat pel Consell Comarcal
del Baix Camp, vam gaudir d’uns
tallers de cuina natural amb
productes de la nostra terra. Els
tallers, impartits per la Sra. Montse
Carrillo amb el títol “ Remeis que
et cuiden”, van ser tot un èxit de
participació. Ens ho vam passar
molt bé amb les receptes que vam
elaborar i esperem poder repetir
l’experiència.
Fa uns dies vam organitzar la
projecció de la pel·lícula Rastres de
Sàndal per tal de col·laborar amb
una causa benèfica com és aportar
el nostre granet de sorra per als
damnificats en el terratrèmol
del Nepal. Es van recaptar 230€.
El nostre agraïment a tots els
assistents.

Junta
PARROQUIAL
Benvolguts veïns:
Una vegada més ens retroben
en aquestes dates per col·laborar
i posar el nostre granet de sorra a
la revista del nostre poble.
Fent una mica d’història de la
nostra església, recordem que el
dia 19 de juliol de 1983 es van
iniciar les obres per arreglar una
part de la teulada. Es va realitzar
gràcies a què moltes persones van
col·laborar desinteressadament.
Uns van oferir els seus treballs,
altres els seus tractors, altres
econòmicament... i des d’aquell
temps poques coses s’han fet.

En la venda de productes realitzada
el dia 12 de juliol per recaptar diners a
favor de la investigació i lluita contra
l’esclerosi, us volem agrair la vostra
participació i informar-vos que es van
recaptar 308 €.
El mateix diumenge a la tarda
l’Associació va organitzar la IX Trobada
de Puntaires. Hi van participar 168
puntaires provinents de 36 pobles.
La trobada va ser un èxit tot i la
calor que estem patint. Vam gaudir
d’una bonica festa, amb la colla de
Gegants i Grallers, amb la lectura del
poema que sempre ens regala el Josep

L’ajuntament també ha parlat amb
l’arquebisbat d’aquest tema però
no han arribat a cap acord. Mossèn
Pasqual i la Junta de l’església volem
fer els passos adients per poder dur
a terme les millores que facin falta de
tota la part de la teulada que estigui
malmesa.
I un altre objectiu que ens
proposem és el de posar en
funcionament el rellotge de l’església,
que és l’ànima i el ressò de la nostra
vila.
I, per una altra banda, també
us expliquem el funcionament de
Càritas:
Càritas és una entitat de l’Església
catòlica que té com a objectiu
promoure, orientar i coordinar
l’acció social i caritativa amb la

Mª Anguera i amb la companyia dels
nostres veïns.
La junta de l’Associació
agraeix l’ajuda rebuda per part de
l’Ajuntament, del grup de puntaires,
de tots els comerciants, de la
Sra. Rosita Castells, del Sr. Josep
MªAnguera, de la Colla Gegantera i
Grallers i de tots els veïns que ens
van donar un cop de mà. Sense la
vostra ajuda no hauria estat possible.
Moltes gràcies a tots.
L’Associació de Dones un desitja
que passeu un bon estiu i gaudiu
d’una molt bona Festa Major.

finalitat d’ajudar a la promoció i al
desenvolupament integral de les
persones. Càritas està formada per
voluntaris que uneixen els seus
esforços per treballar per un món
millor, aportant el seu compromís
solidari i gratuït.
Una acció que respon al missatge
d’amor de l’evangeli, que ens ensenya
que els últims són els primers i que la
dignitat de la persona és prioritària.
Càritas completa la seva tasca
amb la denúncia de les situacions
d’injustícia i la proposta de models
socials alternatius i treballa per
combatre tota forma de pobresa:
econòmica, emocional i espiritual.
Ara fa un any que vam iniciar
l’acció de Càritas als nous espais
amb un equip de quatre voluntaris.

En segon lloc, dir-vos
que teníem contactes amb
diferents corals per poder fer
intercanvis i així ampliar el
repertori amb noves cançons
que facin menys monòton
l’assaig i una mica més variat
el programa dels qui ens
escolten.
Agrair també la col·laboració
de l’Ajuntament quan l’hem
necessitat i també la vostra
presència als nostres concerts.
Gràcies i fins a la propera.

Al llarg de l’any 2014 es
van atendre 12 famílies (42
persones) i es van realitzar 39
intervencions d’acollida, 251
repartiments d’aliments bàsics i
16 d’alimentació infantil.
Els projectes que es
desenvolupen a Càritas Parroquial
de Vilanova d’Escornalbou són:
•
Projecte d’Acollida i
Acompanyament a les Persones
•
Servei de Distribució
d’Aliments
•
Servei de Rober a través
del projecte Filigrana Baix Camp
situat a Cambrils
Ajuda’ns a ajudar. Si vols
col•laborar posa’t en contacte
amb nosaltres.
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EQUIP DE BITLLES
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU

LLIGA CONTRA
EL CÀNCER
Enmig d’aquest estiu tan calorós,
ja hem començat els assajos pel
play-back que s’ha fet tan popular al
nostre poble.
La Regini i la Maria, dues nenes
molt afectuoses, són les senyoretes
d’aquest grup i tots els nens i nenes
del poble s’ho passen molt bé.
Moltes felicitats per aquesta feina
tan ben feta i que puguem recollir
molts eurets.

L’any passat es van recollir 2.205 €.
Moltes gràcies a l’Ajuntament i a
totes les persones que col·laboren
desinteressadament.
Esperem tornar-ho a repetir!!!

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
La gran majoria de persones
associem l’envelliment de l’ésser humà
a les modificacions físiques associades
al pas del temps en els éssers vius que
repercuteixen en el deteriorament de la
persona i redueixen la qualitat de vida.
Però quan parlem d’envelliment ens
referim també a l’envelliment cerebral,
que ens afecta a les nostres capacitats
de memòria, d’atenció, a la velocitat de
processament…
Per això, hem de tenir en compte una
sèrie d’hàbits que ens poden ajudar a
prevenir-ho:
◗ Menjar menys i adoptar hàbits
dietètics saludables.
◗ Practicar exercici físic aeròbic.
◗ Fer exercici mental, tenir una vida
intel·lectual molt activa. Estudiar i
aprendre coses noves cada dia. Aprendre
una llengua nova a partir dels 50 anys és
un bon exercici per al cervell.
◗ Viatjar molt, ja que canviar el
panorama perceptiu és un bon estimulant
cerebral.

◗ Adaptar-nos als canvis socials.
◗ Viure en companyia, no viure sol.
◗ No fumar i respirar aire net, sense
fum.
◗ Posar l’estrès a ratlla.
◗ Dormir a les fosques, la foscor
estimula la secreció de l’hormona
melatonina que ens indueix el son i té un
gran poder antioxidant.
◗ Evitar l’apagada emocional, preservarnos la capacitat d’emocionar-nos,
d’il·lusionar-nos i de motivar-nos amb
reptes i objectius personals.
◗ Donar sentit a la vida amb agraïment.
◗ Assolir la felicitat.
Al nostre casal de jubilats podeu posar
en pràctica moltes d’aquestes propostes
saludables com fer exercici a les nostres
classes de gimnàstica, estudiar català,
aprendre informàtica, fer manualitats,
exercitar la memòria i, sobretot,
passar una estona divertida i en
companyia. Us esperem a tots el pròxim
curs. Bon estiu!

TERCER ANY DE BITLLES
Per tercer any consecutiu
ens hem apuntat a la LLIGA
INTERCOMARCAL DE BITLLESBIRLES. Estem consolidats entre
els equips que en alguna jornada
donem la sorpresa, com va ser el
tercer lloc per equips a RASQUERA
i el cinquè a REUS on, per cert, el
nostre jugador JAUME DALMAU va
fe una tirada de 8 bitlles sobre 9
tirades, marca mai aconseguida en
el nostre equip en aquests 3 anys.

Estem a mitja temporada i la cosa
ens va bastant bé. Esperem en
aquesta segona part de temporada
que ens queda poder assolir una
classificació general que ens situï
entre els 10 primers per equips
i tenir almenys 2 dels nostres
entre els 30 primers de la general
individual.
Per acabar, informar-vos que tenim
noves incorporacions al nostre
equip que, de mica en mica, va fent
cada setmana millors marques.

XXI TROBADA DE
GEGANTS

El dia 22 d’agost celebrem la
XXI trobada de gegants a la plaça
de la Font. Aquest any els nostres
timbalers podran practicar tot
el que han après durant aquest
hivern a les classes amb l’Aixalà, el
seu professor i, a més, estrenaran
timbals. Esperem que ens hi
acompanyeu!
Com ja sabeu, durant l’any
anem fent sortides, però és a
l’estiu quan se celebren la majoria
de trobades arreu dels pobles de
la província. Intentem sempre
anar a totes les sortides que ens
proposen però moltes vegades no
podem fer-ho. En alguna ocasió

hem hagut de dir que no podem
assistir a alguna trobada gegantera,
ja que no tenim suficients geganters
per portar els gegants o només en
podem treure un. És una llàstima
no poder-hi anar, ja que la canalla
fa un gran esforç per anar a classes i
aprendre a tocar la gralla i el timbal i
és a les festes geganteres on poden
gaudir de tot el que han après.
Per això, una vegada més, fem
una crida a tots i a totes els que
vulgueu animar-vos a sortir amb
nosaltres, a portar els gegants,
a tocar la gralla, el timbal. En
definitiva, a gaudir de la fal·lera
gegantera.
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Passatemps
Sudoku
DIFÍCIL

1
4 7
3
5
2

4

5
7
2 5
8 9

6

MITJÀ

6
2

8
2

3

ENDEVINALLES

2
8

1 9

6 3
4

2
4 7
3

per Enric Sabaté

En l’apartat de passatemps d’aquest número
de la revista es presenten altre cop algunes
endevinalles, problemes i enigmes del llibre La
receta del doctor Pastilla y otros acertijos, del
professor Lluís Segarra.
Paciència i a pensar!

1. Un enigma de la selva:
Què passa a la selva africana cada dia (festius
inclosos) de 5 a 7 hores de la matinada?

2. Enigma dels dos germans:
En Joan i en Jordi diuen que són fills del mateix pare i
de la mateixa mare, però el Jordi diu que no és germà
del Joan. Endevina què és en Jordi?

3. “Animal curioso”
“¿Cuál es el animal que es dos veces animal?”

4. Una herència de camells:
Quan un pare es mor, deix els seus 17 camells als
seus tres fills. Les seves últimes voluntats diuen
que la meitat dels seus camells seran per l’hereu,
una tercera part pel segon fill i una novena part pel
petit. Els tres germans estan preocupats perquè 17
no és divisible per 2, ni per 3, ni per 9. Demanen
consell a un vell savi del poble que aconsegueix fer
les particions respectant la voluntat del pare. Tenint
en compte que els tres fills es van quedar camells
sencers, quin va ser l’enginy del vell savi?

Endivinalles
Endivinalles

5 3
4
3
1 5

4

7

9

11

Sudoku
Sudoku
Sudoku
6
9 1
8
2 7

7
5
8 9
9
6
4 8 3

les
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3
5 8 6

FÀCIL

3

5 8

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

Les 7 diferències

diferències

Busqueu les set diferències que hi ha entre aquestes dues il·lustracions.
Semblen iguals, però no ho són!
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MATRÍCULA OBERTA TOT L’ANY
■

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

