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PROGRAMA
FESTA MAJOR

Festa de la
gent gran

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

El passat mes de maig es
va celebrar la XXI festa
de la gent gran

Vilanova
Tot
14

AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA
Després de les converses
mantingudes a l’inici
d e l c u rs 2 0 1 4 - 2 0 1 5
entre l’ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou i el
Departament d’Ensenyament,
on es posava de manifest la
necesitat d’un menjador
escolar a l’edifici de l’escola,
aquest passat mes d’abril
es va signar un conveni
de col·laboració per a la
instal·lació d’un mòdul
prefabricat.
El
Departament
d’Ensenyament es fa càrrec
de la instal·lació del mòdul,
de 120 metres quadrats ,que
consta d’un distribuidor,
dues aules (una d’estudi
i el menjador), una cuina
equipada i dos lavabos.
El mòdul té alarma, aire
condicionat i tots els sistemes
de telecomunic acions
necessaris. Compleix amb
el codi tècnic d’edificació.
A canvi, l’ajuntament
assumeix la construcció de la
infraestructura imprescindible
per a la col·locació del mòdul,
incloent-hi la urbanització, la
fonamentació i la dotació de
serveis urbans.
La mitjana d’alumnes que
el curs passat van fer servir
el menjador escolar és de 25
alumnes diaris i, fins ara, es
desplaçaven de l’escola fins
al menjador que hi ha a la
Llar d’Infants Els Marramiaus,
fet que ocasionava bastant
d’enrenou a la llar, ja que
coincidia l’hora de menjar
dels grans amb l’hora de
descans dels més menuts. A
més, la sala de la llar d’infants
que s’utilitzava de menjador
fins ara ja es quedava petita
perquè cada curs hi ha
més usuaris del servei de
menjador.
Aquest nou curs 20162017 els alumnes de l’escola
Font de l’Arc ja podran
gaudir d’aquestes noves
intal·lacions.
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FESTA MAJOR
d’estiu

- festival de playback:
15 d’agost
- festa Holy: 20 d’agost
-sopar a la fresca amb
tastets de Vilanova:
25 d’agost
-sardanes amb la Cobla
nova Blanes: 27 d’agost
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Ajuntament

RESUM dels acords
JUNTES DE GOVERN
04/02/16
➟Adhesió al procediment de contractació
de subministrament de paper d’oficina del
consell comarcal del Baix Camp.
➟Sol·licitud de subvenció d’un ajut per
a l’arranjament de camins de titularitat
municipal, exercici 2015
➟Adjudicació contracte menor de
subministrament de formigó .

03/03/16
➟Autorització del pas de la prova esportiva
de VIII RAL·LI PINEDA PLATJA pels camins
del nostre terme municipal indicats a la seva
sol·licitud.
➟Aprovació de la certificació número 4 de
l’obra “consolidació de trams del camí públic
de connexió entre Vilanova d’Escornalbou
i Colldejou”.

07/04/16
➟Contractació de les obres relatives
a franja de protecció perimetral a la
urbanització de Rifà mitjançant el
procediment del contracte menor.
➟Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament,
referent a la instal·lació d’un mòdul
prefabricat per a l’Escola Font de l’Arc
d’aquest municipi
➟Convocatòria pública per a la concessió
de subvencions per la rehabilitació de
façanes.
➟Contractació de diversos contractes
d’espectacles.
➟Aprovació de l’aplicació de coeficients
d’actualització de valors cadastrals pel
2017.

per la selecció borsa de treball director/a
casal estiu.
➟Concessió de l’autorització d’ocupació de
la via pública per col·locar taules i cadires a
la plaça de la Font.

➟Aprovació del conveni de col·laboració
per a la prestació del servei recollida,
alberg i manutenció d’animals perduts i/o
abandonats amb el consell comarcal.
➟Adhesió al pla agrupat de formació
contínua de l’associació catalana de
municipis i comarques i la diputació de
Tarragona.
➟Contractació dels següents serveis:
vigilància de l’aigua de consum humà,
control de plagues i animals peridomèstics
i el servei de socorrisme de la piscina
municipal.
➟Sol·licitud de diverses subvencions a la
Diputació de Tarragona.

➟Autorització d’ús de la sala de “la
Cooperativa” durant el mes de juny per a
realitzar exposicions.
➟Aprovació del pressupost per a la
substitució del sai interactiu de l’ascensor
de l’edifici de l’ajuntament .

12/05/16
➟Aprovació del conveni de col·laboració
amb el Consell Comarcal del Baix Camp,
per regular l’execució del programa
d’arranjament de camins de titularitat
municipal.
➟Aprovació de les bases i convocatòria

➟Aprovació de la revisió padró municipal.
➟Aprovació del model normalitzat de
comunicació prèvia d’obres.
➟Aprovació inicial de la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 3 de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.

29/06/16
➟Concessió de l’autorització de l’ús de la sala
del cinema del centre cultural presentada
per diferents entitats i associacions de la
població.
➟Aprovació de la licitació de serveis per a
actes i esdeveniments públics promogut
per la central de contractació del Consell
Comarcal del Baix Camp.
➟Contractació de la prestació del servei de
director de lleure per realitzar les tasques al
casal d’estiu

➟Aprovació inicial de l’expedient núm.
2/2016 de modificació de crèdit del
pressupost 2016.
➟Donar compte de la liquidació del
pressupost 2015.

01/06/2016
➟Sorteig dels membres de les Meses
Electorals per a les Eleccions Generals que
se celebraran el proper 26 de juny de 2016.
➟Aprovació inicial de l’expedient núm.
4/2016 de modificació crèdit.

28/04/16

17/03/16

28/04/16

SESSIONS DE PLE
11/02/2016
➟Aprovació de la moció per fer front a la
pobresa energètica
➟Manifestar el rebuig al projecte de la
pedrera lemar a l’Argentera
➟Aprovació de la moció de suport a les
mobilitzacions i accions contra el pla
hidrològic de la conca de l’Ebre.
➟Aprovació de la relació de béns
patrimonials i registre d’interessos, per a la
seva inclusió al portal de la transparència.

telèfons d’interès

➟Aprovació inicial de la relació de llocs de
treball.
➟Aprovació del Pla d’Acció per l’energia
sostenible.
➟Adhesió al Pla de Polítiques de Dones
del Consell Comarcal del Baix Camp, per al
període 2016-2019.
➟Moció per la promoció de producció i
consum d’energies netes per consolidar la
sobirania energètica local.

29/06/2016
➟Aprovació del Text refós del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de la població.

Web de l’Ajuntament:

www.vescornalbou.cat

977 83 75 19

Farmàcia

977 837 205

Cap Mont-roig

977 837 877

Bombers i emergències

112

Escoles

977 837 670

Consultori local

977 838 100

Mossos d’Esquadra

088

Taxi

609 301 051

Demanar hora metge

902 111 444

Llar d’infants

977 838 644

Guàrdia Civil

062

Emergències mèdiques

061

La Cooperativa

97783 73 94

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

HORARI La Cooperativa

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

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

Horari d’autobusos

Horaris d’interès

Ajuntament

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

Notícies Ajuntament

INAUGURACIÓ de la
COOPERATIVA

Tot Vilanova
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FESTA MAJOR DE
L’ARBOCET

Un any més, les havaneres del
grup Veus de Reus, van donar el
tret de sortida a la Festa Major de
l’Arbocet, que es va celebrar els dies
23, 24 i 25 de juny.
El dia de Sant Joan, un concert
vermut i el ball de festa major a la
plaça de l’Euterpe van servir per

celebrar el dia del patró de la localitat.
Com ja es va fer l’any passat, la
coral Cantàvila, va amenitzar la nit
del diumenge amb un gran concert
i un bon repertori de cançons que
van donar pas a un sopar popular
a la fresca, que va ser el punt final
d’aquesta Festa Major.

NOVA TEMPORADA
DE LA PISCINA
MUNICIPAL
El passat mes de març, divendres
dia 18, el Director dels Serveis
Territorials d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació a Tarragona, el
Sr. Àngel Xifré Arroyo, va inaugurar
LA COOPERATIVA, el “Centre d’Acollida
al Visitant i Museu de l’Oli”. A l’acte hi
van assistir diferents alcaldes del Baix
Camp així com l’arquitecte municipal
i un centenar de veïns de la vila
que no es van voler perdre aquest
esdeveniment.
El fet que el consistori pretengui
dinamitzar la vila i entre altres coses,
crear aquest punt d’informació
turística amb diferents rutes pel
terme i el museu de l’oli amb tota
la maquinària original de quan es
feia oli, és un reclam turístic que cal
remarcar. Així ho van destacar els
diferents parlamentaris que també
van elogiar el disseny i decoració de
la infraestructura.
L’edifici de la Cooperativa Vilanova
d’Escornalbou es va construir l’any
1967 amb fiançament provinent del
“Instituto de Colonización Nacional”
(les seves sigles es poden veure encara
a la façana de l’edifici). Aquest ens es
va crear com a instrument de la nova

Un estiu més podem gaudir de
la piscina municipal. Aquest any
s’obre dels dies 24 de juny al 4 de
setembre, de 11 del matí a 7 de la
tarda.
Totes les persones que en vulguin

política agrària del règim franquista
i depenia directament del Ministeri
d’Agricultura.
Cal remarcar que durant la
seva construcció hi van participar
diferents persones del poble, molts
d’ells han recordat amb melancolia
les anècdotes d’aquell període, així
com els treballs feixucs del procés
de producció de l’oli que aquí s’hi
duien a terme.
Ara amb l’obertura del museu de
l’oli, podem mostrar als visitants les
feines, maquinària i estris que es
feien servir i així deixar palesa una
part de la nostra història.

fer ús, poden adquirir l’entrada, vàlida
per tot un dia, a la piscina, al preu
de 2,60 € la d’adult i 2,10 € l’infantil
(de 4 a 14 anys). I pels qui desitgin
treure’s l’abonament, han de fer-ho a
les oficines de l’ajuntament. Aquest
any, les modalitats d’abonament són:

ABONAMENT
INDIVIDUAL

ABONAMENT
FAMILIAR

ABONAMENT
FAMÍLIA
NOMBROSA

ABONAMENT
MENSUAL
(JULIOL /AGOST)

ADULT: 41 €
INFANTIL: 36 €

2 ADULTS: 70 € +
20 € CADA NOU
MEMBRE DE LA
FAMÍLIA

2 ADULTS AMB
3 O MÉS NENS:
120 €

ADULT: 20 € /
MES INFANTIL:
17 € /MES

Cal recordar que a l’interior de la
piscina s’han de seguir les normes
establertes i que es poden consultar
a l’entrada del recinte. L’article 29
del Decret 95/2000, de 22 de febrer,
publicat pel Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, estableix
que les piscines han de disposar
d’unes normes de règim intern per a
les persones usuàries, com dutxar-se
abans del bany, seguir les indicacions
del socorrista, evitar els jocs perillosos
dins l’aigua, entre d’altres.
Destaquem dues de les normes

més importants que regula aquest
decret: que els nens menors de 14
anys han d’anar acompanyats d’un
adult a la piscina i que els nens que
no saben nedar duguin un dispositiu
(armilla, bombolleta, etc.), adaptat a
cada edat, que afavoreixi la flotabilitat
i que mantingui el seu cap fora de
l’aigua.
És important que tots els usuaris
segueixin les normes establertes per
evitar cap situació de risc a la piscina
i per poder gaudir de l’estiu sense cap
ensurt.

pàgina
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FIRAESPORT
2016
Els dies 9 i 10 d’abril vam celebrar la
cinquena edició de FIRAESPORT, una
fira ja del tot consolidada a la nostra
població.
Les curses Vilabou, tant per petits
com per grans, com per famílies,
són els actes centrals de Firaesport.
Aquest any, es va organitzar com a
novetat la 1a Rogaine Vilabou, que
va portar a Vilanova participants de
diferents nacionalitats i va ser tot un
èxit, i també la primera cursa de relleus
Vilabou, un altre nova aposta.
Com en totes les edicions, els més
petits van poder gaudir dels inflables,
de les curses per nens, del tir amb
arc, del rocòdrom, de les actuacions
infantils, servei de ludoteca...mentre
els més grans podien gaudir de les
activitats organitzades a la carpa
principal.
Un any més, en Pako Crestas ens
va presentar un documental d’un dels
seus viatges, amb tot un seguit de
fotografies de molts paisatges d’arreu
del món. Aquest any la conferència es
va fer al nou espai de la Cooperativa,
acabat de inaugurar aquest passat mes

de desembre. Abans de l’inici de la
conferència, es va fer la inauguració de
l’exposició de fotografies “Firaesport”,
dels Amics de la Fotografia de Vilanova
d’Escornalbou, un repàs dels 4 anteriors
anys de la fira amb unes fotografies
fantàstiques.
Aquest any hem comptat amb la

presència de Montserrat Puig,
escriptora del llibre “Baix Camp: 17
excursions a peu”, on una de les
excursions que es recomana surt
de Vilanova d’Escornalbou, una ruta
circular que passa pel coll dels Pins
Bens, pel Castell d’Escornalbou,
pel camí dels frares, pel coll de les

NUMERACIÓ DELS HABITATGES
DEL RAVAL DE L’ESGLÉSIA

a s s e s s o r i a

El Ple de l’Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou, en sessió
ordinària realitzada el dia 25 de
novembre de 2015, va aprovar
inicialment l’expedient de
numeració de la via pública Raval
de l’Església i la denominació del
carrer sense nom que transcorre
perpendicular al Raval de
l’Església, i la seva inclusió en el
nomenclàtor de la ciutat.
Després de l’aprovació inicial
i de l’exposició pública sense
cap reclamació, aquest acord es
va aprovar definitivament, i en
data 19 de gener de 2016, es va
comunicar als propietaris dels
habitatges del Raval de l’església
el nou número de policia que
correspon a les seves cases, i
als propietaris dels habitatges
d’aquest carrer que fins ara no
tenia nom, se’ls hi va comunicar
que el carrer passaria a dir-se
Carrer del Portal.
Aquesta numeració de
carrers de la nostra població
va començar en primer lloc
per l’Avinguda de Reus, es va

continuar amb el nucli de
l’Arbocet i les urbanitzacions
i, a finals de l’any passat, amb
el Raval de l’Església. L’última
fase que queda per a numerar
correctament és el nucli antic,
i durant els pròxims mesos es
durà a terme.

Laboral
Fiscal
Mercantil
Jurídic
Estrangeria
Assegurances
Gestions administratives

Demanem als propietaris dels
habitatges afectats que facin
els canvis oportuns, tant a les
façanes de les cases com en la
documentació oficial i que ho
comuniquin a les empreses de
subministra-ments.

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

Forques,..per tornar altre cop al poble.
El campionat de Bitlles també és un
clàssic de Firaesport i a més, aquest
any, amb una gran fita pel nostre equip,
van ser campions a casa!!! Els cotxes
d’època també van repetir aquest any
i van passejar els seus espectaculars
cotxes pel recinte firal.
Aquestes i altres activitats han fet
que Vilanova d’Escornalbou passi a ser,
per un cap de setmana, un poble més
gran, ple de gent pels carrers i envoltat
d’un ambient familiar i agradable.
Agraïm
la
col·laboració
desinteressada de tota aquella gent
que han fet possible aquesta cinquena
edició, que any rere any donen el seu
suport per a poder fer que la fira rutlli al
cent per cent. Gràcies a tothom!!!

L’ajuntament
de Vilanova
d’Escornalbou
està present a
Facebook
L’ajuntament de Vilanova d’Escornalbou
està present a Facebook, una de les principals
xarxes socials, noves eines de comunicació que
faciliten la informació immediata i promouen la
participació de la ciutadania.
Fins ara tots els actes que es duen a terme
al nostre poble es poden consultar a la pàgina
web de l’Ajuntament, s’informa mitjançant
cartells penjats a les botigues del poble i se’n
fan pregons per tal que la informació arribi al
màxim de població possible. Actualment l’ús
de les xarxes socials és una de les principals
vies de comunicació entre diferents sectors de
la població i la seva ràpida difusió fa que sigui
una eina imprescindible i, per això, incorporem
aquest nou mitjà de comunicació al consistori.
Us animem a fer-vos seguidors de la nostra
pàgina, on ja podeu trobar els diferents actes
programats per la Festa Major d’estiu i d’altres
informacions d’interès.
https://www.facebook.com/
ajvilanovaescornalbou/

Notícies ajuntament
PINTORS DE LA BARONIA
D’ESCORNALBOU
Aquest hivern passat, des de la
Baronia d’Escornalbou, es va oferir la
possibilitat de fer un curs de pintura a
tots els pobles de la Baronia. L’Helena,
la professora va venir un dia a fer-nos
una reunió i a explicar-nos en què
consistiria aquest projecte anomenat:
“Pintors de la Baronia d’Escornalbou”.
Es tractava d’aconseguir gent
interessada a pintar quadres, amb
experiència o sense, en cada poble
que forma la baronia. Un cop fets els
quadres, s’anirien fent exposicions
itinerants pels pobles que conformen
la baronia.
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CASAL D’ESTIU 2016
Aquest any el casal d’estiu de la
nostra població s’ha dut a terme del
dia 4 de juliol al 12 d’agost i s’hi han
inscrit trenta alumnes.
La programació del casal és ben
diversa. Cada setmana els nens i
nenes miren una pel·lícula que els
hi serveix per treballar diferents
temàtiques: els castells, la cuina, els
animals del bosc, la música, … Han
desenvolupat cada tema mitjançant
activitats, treballs manuals, visites a
diferents establiments de la població,
jocs a l’aire lliure…
Hi ha alumnes que fan el curs de
natació que, des de ja fa molts anys,
es fa a la piscina municipal durant tres
setmanes i que marca el punt final de
les 6 setmanes de l’esplai.

A Vilanova s’hi van apuntar 5
alumnes que, a hores d’ara, ja són
grans artistes. Els seus primers
quadres ja han fet el tomb per
Vilanova, Riudecanyes, Colldejou,
l’Argentera i Duesaigües i ja estan
preparant la segona obra i alguns ja
la tercera.

amb ella i els hi explicarà el preu i el
funcionament de l’activitat.

L’Helena els hi fa classe tots els
dijous durant dues horetes al matí.
Les classes són obertes a tothom,
per tant si algú més s’hi vol afegir
durant el nou curs que començarà
al setembre, només cal que parli

De ben segur que molta gent
ja ha pogut veure els quadres dels
artistes locals, però si algú encara no
ho ha fet, podeu accedir a la pàgina
de Facebook dels Pintors Baronia
d’Escornalbou i allà en podreu gaudir.

FESTA DE
LA GENT
GRAN

El passat 15 de maig es va celebrar la
XXI festa de la gent gran i els homenatjats
van ser el matrimoni format per la M Pilar
Aragonès i el Francesch Olivé, i com a
persona de més edat la Dolors Castells.
Els actes van començar amb la misa a la
1 del migdia a l’església parroquial de Sant
Joan Baptista i, un cop acabat l’ofici, es va
fer la foto de tots els assistents a les escales
de l’església.

Com sempre volem agrair la
col·laboració de totes les persones
que desinteressadament han posat
el seu granet de sorra al casal d’estiu,
ajudant a fer que els nens i nenes
passin uns dies fantàstics d’excursió
i de visites: al cine amb el Valentí, a la
granja del Dani, a la Pilar de l’Arbocet,
a l’hort de l’Enric, a fer croquetes
amb el Joan, a la fusteria del Gerard,
a la granja de la Carme, a fer ganxet

MILLORA DE
PUNTS DE RESERVA
D’AIGUA PER
INCENDIS
L’ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou va demanar un
ajut per a realitzar actuacions
de prevenció d’incendis
forestals, convocat per la
Generalitat de Catalunya,
per a la millora de la xarxa
viària estratègica per als
vehicles d’extinció d’incendis.
A més, l’ajuntament també
va demanar a la Diputació
de Tarragona assistència
tècnica per elaborar el
plànol de delimitació de les
urbanitzacions, les edificacions
i les instal·lacions situades
en terrenys forestals, amb la
definició de les mesures de
prevenció d’incendis forestals.

A la sala del cine ja estava preparat el
dinar que, com tots els anys, ofereix el
restaurant l’Àlamo. Abans de dinar, es van
fer els parlaments per part de l’alcalde i dels
homenatjats i se’ls hi va regalar la placa
commemorativa d’aquest acte.

Segons el Pla INFOCAT,
el nostre municipi té una
vulnerabilitat moderada vers
els incendis forestals i per
això l’ajuntament ha sol·licitat
aquests ajuts per a realitzar la
millor de dos punts de reserva
d’aigua per incendis i la millora
de 8,1 km de la xarxa de camins
forestals estratègics per a
l’extinció d’incendis.

Després de dinar, el baríton Miguel Font
va oferir un recital d’allò més variat que va
tancar aquest homenatge a la gent gran.

Els punts d’aigua que es
milloraran seran el de RIFÀ i
el de la Riera de Vilanova. Pel

que fa als camins on es faran
actuacions són: camí de les
Forques, camí del Castell,
camí de l’Argentera, camí
de la cantera, camí de Montroig, camí de Rifà i camí de
Riudecanyes.
Les actuacions que es faran
en aquests camins seran una
millora substancial de la
xarxa viària estratègica i dues
actuacions puntuals d’obra
civil en camins que tenen
greus problemes per culpa de
la conducció d’aigua pluvial
que genera una elevada erosió
hídrica.
El cost dels treballs
d’urbanització ascendeixen a
8.279,98 € i la subvenció que
hem rebut de la Diputació
de Tarragona és de 7.451,98
€. Pel que fa a les obres de
millora de reserva d’aigua per a
incendis i millora de vials té un
pressupost de 43.722,00 euros
i s’han rebut subvencions
de la Generalitat (28.200
euros) i de la Diputació de
Tarragona (7.970,51 euros).
Aquests últims treballs són
els que es duran a terme
pròximament.

amb la Fina, a ballar amb la Montse,
fer ceràmica amb el Xavi i a gaudir
del recital dels grallers i timbalers de
Vilanova.
I donar les gràcies també al monitor
i les monitores del casal d’estiu, al
Ruben, a la Rachel i a la Fineta, per
aquestes 6 setmanes de diversió que
han passat els nens i nenes.

NOU
APARCAMENT
DISSUASORI
El Consell Comarcal de Baix Camp va obrir
el període d’exposició pública del projecte
de creació de 150 places d’aparcaments
dissuasoris i de 30 places per autocaravanes
en diversos municipis de la nostra
comarca. Aquest projecte està inclòs en
el pla de foment turístic que està finançat
per la Direcció General de Turisme del
Departament d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya i per la Diputació
de Tarragona. A més, el Consell Comarcal ha
sol·licitat un ajut als fons Leader.
Els aparcaments dissuasoris es
construiran a l’Argentera, Capafonts,
Colldejou, Vilaplana i a Vilanova
d’Escornalbou, i per aquest motiu,
l’ajuntament ha arribat a un acord per
a adquirir una parcel·la a l’Avinguda de
Catalunya, davant el magatzem municipal,
d’uns 700 m2 aproximadament, situada a
tocar del nucli antic i comunicada amb un
dels accessos principals del poble.
L’objectiu d’aquest projecte és crear
espais que permetin l’estacionament
ordenat dels vehicles descongestionant
els nuclis urbans i fent dels pobles llocs
visitables i dels quals poder gaudir amb
tranquil·litat i seguretat. El centre urbà
de la població esdevindrà un lloc ordenat,
respectuós amb el medi i amable pels
visitants.
L’execució de les obres es duran a terme
directament pel Consell Comarcal i es
preveu que s’inicïin al setembre.

pàgina
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Notícies

ESCOLA VERDA,
UN MÈTODE DE TREBALL COL·LABORATIU
Com ja sabeu l’escola Font de l’Arc
és ESCOLA VERDA, és a dir estem
compromesos amb el medi ambient
i la sostenibilitat, i estem adherits
al programa d’Escoles Verdes de la
Generalitat.
Dins de les activitats que programem
a l’escola relacionades amb aquest
programa les nenes i els nens de la
classe dels grans (4t, 5è i 6è) a l’hora
d’estratègies matemàtiques dediquem
dos trimestres a realitzar projectes
per millorar l’escola. Al llarg dels anys
hem portat a terme alguns d’aquests
projectes: vam fer un estudi per instal·lar
cortines per resoldre els problemes
d’iluminació d’algunes aules, vam
dissenyar i construir unes jardineres i
unes xarranques pel pati, vam pensar
i construir un dòmino de fusta de les
parelles que fan deu (2+8, 4+6, 1+9...),
vam dissenyar i construir una cabana
perquè juguin els petits de l’escola, vam
dissenyar un sistema de recollida d’aigua
de pluja i també vam projectar unes
instal·lacions de joc que malauradament
no vam materialitzar. Aquest curs per
grups han fet dues casetes niu, un trenet
de fusta i una casa de nines de cartró
per als petits.
Com a exemple de com funciona el
treball en aquesta àrea us expliquem
com va anar el procés de construcció de
la cabana que tenim al pati dels petits.

- “Va, doncs posem-nos en rotllana
que hem de parlar com encarem el
treball del segon i el tercer trimestre”.
- “Aquest curs podríem fer una
cabana”- diu algú. I de seguida s’afegeix
el gruix de la classe.
- “Sí!, Sí! Jo sé on hi ha fustes i mon
pare té un tros d’uralita...”
Sobra motivació, ara haurem de
canalitzar-la. Fem grups i com sempre
amb les pertinents queixes:

Però, les veritats cal anar-les repetint per
assimilar-les.
A partir d’aquí posem fil a l’agulla
i per grups es fan propostes prèvies
del disseny de la cabana. Entre tots es
decideix la millor proposta, es valoren
els aspectes positius i negatius i se’n
fan millores entre tots i totes. Després
cal pensar en els aspectes pràctics:
quins materials necessitem, quan ho
farem, la ubicació exacta... I finalment
cal construir-la.

- “Jo vull anar amb tal!”
- “Jo amb qual no m’hi vull posar!”
- “Sempre em toca amb ell!”
- Amb ella ja el vaig fer l’any passat.”
- ...
“Ja sabeu que primer haurem de fer
l’estudi.“
- “Sempre fem coses per als de la
classe de.(P3 i P4) -es queixa algú.”
Potser és veritat però ells ja saben
que això és una cadena. A més a més,
s’ho passen bé fent-ho i queda la
satisfacció de regalar alguna cosa... “Sí,
sí conta’m un conte”- pensen alguns.

Des de l’escola pensem que més
important que el producte final és tot el
procés de reflexió i de participació previ
que duem a terme quan plantegem un
projecte. El treball col·laboratiu és una
bona base de treball en la societat i per
la millora de la mateixa.
Escola Font de l’Arc

LLAR D’INFANTS: Carta d’un infant:
NO em donis tot el que et demani.
De vegades només demano per veure
fins quant puc aconseguir.
NO em cridis. Et respecto menys
quan ho fas i m’ensenyes a cridar a
mi també, i jo no vull fer-ho.
NO em donis sempre ordres. Si
en comptes d’ordres de vegades em
demanessis les coses jo ho faria més
ràpid i més de gust.
Compleix les promeses, bones o
dolentes. Si em promets un premi
dóna-me’l, però també si és un càstig.
NO em comparis amb ningú,
especialment amb els meus germans.
Si tu em fas lluir millor que els altres,
algú patirà, i si em fas lluir pitjor que
els altres, seré jo qui pateixi.
Deixa’m valer-me per mi mateix/a.
Si ho fas tot per mi, jo mai podré
aprendre.
NO diguis mentides davant meu,
ni em demanis que les digui per tu,
encara que sigui per treure’t d’un
problema. Em fas sentir malament i

perdre la fe en el que em dius.
Quan estiguis equivocat en alguna
cosa admet-ho i creixerà l’opinió que
tinc de tu i m’ensenyaràs a admetre
les meves equivocacions també.
Tracta’m amb la mateixa amabilitat
i cordialitat amb què tractes als teus
amics, ja que perquè siguem família,
això no vol dir que no puguem ser
amics també,
Intenta ser coherent amb el que
dius i el que fas.
Quan t’expliqui un problema
meu em diguis: “ No tinc temps
per bajanades” o “ Això no té
cap importància”. Tracta de
comprendre’m i ajudar-me.
Estima’m i digues-m’ho. A mi
m’agrada escoltar com ho dius,
encara que tu no creguis necessari
dir-m’ho.
En definitiva, parla amb mi, el diàleg
entre nosaltres és el més important.”
Autor: Desconegut

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 •

FOTO FETA PER FOTOPRIX REUS
Un infant amb el temps, va
adquirint l’habilitat de comunicació,
aquesta comunicació ho fa a través
d’allò que, nosaltres com adult,
li transmetem. De ben menut i
sense parlar, aconsegueix les eines
necessàries per poder fer-ho: una
mirada, un gest, un so gutural, fent
una senyal... Com que amb edats
tant petites no tenen el vocabulari
i l’expressió escrita, hem volgut
transmetre a través d’aquesta carta
simbòlica, allò que de vegades ens
volen dir i no poden.
Però com nosaltres si que podem...
ens volem acomiadar d’aquest curs

d’en Lluc, la Laura, La Laia, la Txell,
l’Ona i Ainara i desitjar-los tot el
millor en aquesta nova etapa que
començaran, que segueixin així
d’eixerits i que res els freni a ser com
són.
Als demés Marramiaus us esperem
el curs vinent amb molta energia,
ganes de fer coses noves, amb nous
aprenentatges i reptes i moltes
novetats.
Bon estiu a tothom!!
Clara Porras,
Directora de la Llar d’Infants
Els Marramiaus.
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Programa Festa Major
DIVENDRES 26
Plaça de la Font,
18:00 h

II Mercat local de segona mà
d’intercanvi i venda
Per participar contactar
amb el Carlos Anglès.
Tel.:661 689 078

Plaça de la Vila

Plaça de la Font.

13:00 h ￼

14:00 h

Sardanes “Cobla La nova Blanes” pica pica per a tothom.

Sessió de vermut amb
“Pere Torrades
i Abril Torrades”
19:30 h

20:00 h

Concert de Festa Major amb
l’orquestra “La Nova Blanes”
entrada gratuïta.
22:00 h

Cantades d’havaneres grup
“Sons de Mar”. Coca i rom
cremat per a tothom.
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Plaça de la Font.

Plaça de la Font.

Plaça de la Font,

pàgina

Espectacle musical
amb “L’AntonioBenjamí Oscar
Show” (La nova
trinca) Entrada: 10 €.

Plaça de la Font.
23:30 h

Ball de festa Major amb
l’orquestra “La Nova Blanes”.
Entrada: 5 euros.

Castell de focs i tronada fi de
festa

DILLUNS 29
Plaça de la Font.

DISSABTE 27
Avinguda de Reus
09:30 h

Sortida de la
cursa ciclista
“Campionat de
Catalunya de Muntanya”.

DIUMENGE 28
Dia del patró
Sant Agustí

Plaça de la Font.
19:00 h￼

Solemne ofici i processó amb
la imatge de Sant Agustí.

Xocolatada.
Gratuït pels nens. Grans 1 €.
Amb la col·laboració de:

Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou

Us desitja que passeu
una bona Festa Major

GRANJA ESCODA, S.L.
Us desitja una bona Festa Major

Parc infantil,
Castell d’inflables.

12:30 h

TEIGELL ESCODA, S.L.

C/Auvina, 28
43311 Vilanova d’Escornalbou
Tel. 977 837 573

De 16:00-19:00 h

Us desitja una
bona Festa Major

defenterra@gmail.com

pàgina
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Entrevista

l’entrevista:
Imma Castells Vernet
Vaig quedar amb l’Imma un dia al
seu lloc de treball, la biblioteca, per fer
petar la xerrada en vers el servei que dia
a dia dóna a la nostra població. Com
que sabia que hi anava, havia fet els
deures...S’havia preparat una mica el
que volia dir. Cosa que és d’agrair.

d’edat. Hem fet experiències en què
els avis llegeixen contes als néts,
alguns divendres expliquem contes
per als més petits. Aquestes activitats
t’enriqueixen molt perquè veus que
s’ho passen molt i molt bé.
El fet de tenir a disposició
diversos ordinadors per connectarse a Internet fa que el ventall
d’oferta s’obri molt més. Quan entra
segons qui entra, normalment ja
saps perquè ve realment: llegir,
connectar-se o consultar amb els
PC, aprofitar el silenci de l’espai
per fer deures o preparar-se algun
examen.

Em comenta primer els inicis. La
primera biblioteca, com a tal, es va
obrir quan s va construir l’edifici del
consistori actual. Va ser per la festa
major d’hivern de l’any 1993. Estava
situada on ara hi ha les noves oficines
de la secretaria de l’ajuntament. L’any
2010 arran de la rehabilitació de
l’edifici de les anomenades “escoles
velles” i conversió bàsicament en llar
d’infants es va traslladar la biblioteca
al primer pis en un espai més ampli.
Dotada també d’altres mitjans i accés
a Internet, permet un servei més acord
al dia dia..

Cap on voldries anar?

És evident que a l’època en
la qual vivim, que quasi tothom
té Internet fins i tot al mòbil, no
podem aspirar a que et vingui la
gent a fer consultes quan poden
tenir quasi tota la informació que
volen en el moment exacte que la
volen. És per això que m’agradaria
que de mica en mica la biblioteca,
com a tal, s’anés convertint en un
“espai de cultura” on el que puguem
oferir sigui molt més divers i que
la mateixa gent sigui la que ens
exigeixi el que vol, un lloc sobretot
participatiu i proper.

Com vas començar?

Quan em van proposar de ferme càrrec d’aquest servei, vaig fer
uns cursos accelerats a la Central
de Biblioteques de Tarragona durant
uns sis mesos. Van ser principalment
coneixements per aprendre a catalogar
els llibres i documents. Quan vam obrir
teníem uns mil llibres. En aquells temps,
i com a mínim dues vegades l’any, per
St. Jordi sobretot, es rebien aportacions
provinents del Departament de Cultura
de la Generalitat, que ajudaven a
augmentar les existències. També he
de dir que de tant en tant, es reben
aportacions de particulars. Moltes són
força interessants, però no tothom
entén que una donació no és fer neteja
de casa. Aquí he de tenir una mica de
tacte...

Com veus el dia a dia?

El més estimulant és veure gent
que ve perquè té ganes de trobar
alguna cosa per llegir que no té a casa
i que alhora no l’anirà a comprar sense
saber el què realment vol. Quan vénen
després i t’expliquen el què han trobat
en la meva recomanació, és potser un

dels moments en què veus reflectida
més la teva feina.
Tot i això, tinc valorat que
aproximadament el 70% dels veïns
del poble no han posat mai els peus
a la biblioteca.

Les activitats.

Actualment està oberta dues hores
cada dia, de dilluns a divendres, de
2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Intentem donar altres opcions
per poder atreure totes les franges

Quan acabem de parlar ens
adonem que ja ens hem quedat sols,
ja no queda ningú a la biblioteca.
De fet ja passa de l’hora de tancar.
Li agraeixo a l’Imma l’atenció i
la feina que fa. Ens acomiadem
amb el propòsit de fer que els
seus desitjos puguin acabar sent
realitat: fer un espai més interactiu,
sona bé. És tasca de tots fer que
sigui així, tenim el lloc, tenim les
eines, en tenim ganes. Necessitem
res més?

JOAN ESCODA TEIGELL
Regidor

HORARI D’OBERTURA:
◗ Hivern: tots els caps de setmana de 10:00
a 13:00 h
◗ Nadal: tots els dies de 10:00 a 13:00 h
(excepte dia de Nadal i Sant Esteve)
◗ Setmana Santa: tots els dies de 10:00 a
13:00 h (excepte divendres Sant)
◗ Estiu: obert tots els dies de 10:00 a 13:00 h
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Entitats
anc vilanova
Ja tornem a ser-hi, la Festa
Major ja ès aquí i tenim moltes
ganes de gaudir-la. Just després
d’aquestes dates tan celebrades,
arribarà la jornada reivindicativa
per excelència dels catalans, l’Onze
de Setembre. Estem treballant fa
dies per a compartir-la tant al
nostre poble com en els actes
organitzats conjuntament per
l’Assemblea i Òmnium. Enguany
la Diada es viurà en cinc punts
de la geografia del nostre país i
el repte en el que pariticiparem
naltros com a poble serà omplir

la Rambla Nova de Tarragona,
simbolitzant La República en xarxa
i de progrés. Progrés econòmic i en
infrastructures que rellancin tot el
nostre potencial de treball.
A més d’aquesta data tan
senyadada que compratim amb
tothom, també estem organitzant
amb molta il.lusió dues jornades
més, de les que aviat us en podrem
avançar detalls i que esperem
serveixin per a entendre millor
quin moment estem vivint i com
treballen les nostres institucions.

per llegir en veu alta l’obra, per parlar
del vestuari, de l’escenificació i, fins
i tot, per fer petar la xerradeta amb
un cafè.
El grup està obert a tothom
qui en vulgui forma part, ja sigui
actuant, fen d’apuntador, de
muntador d’escenari, o donant
suport a aquest grup d’artistes
aficionats al teatre.
Esperem que ben aviat puguem
anunciar-vos que tornem a aixecar
el teló!!!

Secció Recreativa de Vilanova
d’Escornalbou
Nerviosisme, impaciència, ànsia
i sobretot molta il·lusió eren les
sensacions que es desprenien els
moments previs al sopar de Sant
Joan. Tot havia d’estar apunt per la
gran nit. I així va ser, el sopar de la
nit de Sant Joan va esdevenir l’event
que suposa el punt d’inici de la
nova etapa de la Secció Recreativa
de Vilanova d’Escornalbou.
Coca de ceba, pa amb tomàquet
i pernil, llonganissa, begudes
refrescants, sangria, cava i, per
suposat, la coca de Sant Joan, va
ser el menú ofert als comensals.
L’ambient que es respirava a la festa
era de gresca, alegria, germanor,
i sobretot, moltes ganes de
passar-s’ho bé. Amb tots aquests
ingredients, la vetllada tenia moltes
possibilitats de convertir-se en un
èxit. I així va ser.
Prop de 150 veïns i veïnes van
compartir amb nosaltres aquesta
celebració. Ens ho vau fer passar
molt bé. Des de la Secció Recreativa
de Vilanova d’Escornalbou us
volem agrair de tot cor la vostra
assistència i haver fet possible
gaudir de la vostra companyia en
aquest dia tant important per la
nova Junta: gràcies per ajudar-nos
a continuar “fent poble”.
Properament, la Secció
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EQUIP DE BITLLES DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU

GRUP DE TEATRE RIALLES
Després d’un temps de descans,
el grup de teatre Rialles ha tornat
a posar fil a l’agulla. I amb moltes
ganes!!!
Hi ha hagut noves incorporacions
al grup i s’ha començat a assajar
una obra que ja fa anys es tenia al
cap però s’havia deixat una mica
arraconada. És una obra en la qual
totes les seves actrius són dones i
plena de misteri.
Un dia a la setmana el grup de
teatre es reuneix a la sala del cinema

pàgina

R e c re a t i v a d e V i l a n o v a
d’Escornalbou gestionarà la barra
del Bingo i el vermut de la Festa
Major d’Estiu, ambdós actes a
l’agost, on us esperarem amb la
mateixa il·lusió i esperit que a la
passada festa de Sant Joan.
Un cop passada la calor,
tenim previst continuar amb el
descobriment del meravellós
entorn que envolta el nostre poble
i organitzar una altra caminada fins
el Collet Rodó, per ensenyar els
paisatges que, segons uns estudis
recents, van inspirar a Dalí. En la
primera sortida que vam realitzar
cap a mitjans de juny, vam visitar
l’Areny, que, com sempre, ens
va rebre amb la seva màxima
espectacularitat i magnificència.
Petits i grans ens ho van passar
d’allò més bé gaudint del que
l’Areny ens va oferir aquell dia. Per
acabar la trobada, els caminants
van prendre un merescut refrigeri.
No podíem acomiadar-nos
sense recordar que la Junta té
un compte d’email per rebre
suggeriments, idees o qualsevol
comunicació dels veïns i veïnes
del poble per intentar que nostre
treball sigui el més profitós possible
per tots: juntavescornalbou@gmail.
com

PRIMERA VICTÒRIA
Per primera vegada en els tres anys
que participem en la Lliga Intercomarcal
de Bitlles, vàrem aconseguir ser els
primers classificats en una tirada i
a més, va ser a casa (FIRAESPORT)
amb un resultat acaparador: 21 bitlles
fetes sobre 27. A més, en individual,
el nostre jugador Josep M Iricibar,
també va guanyar amb 8 bitlles sobre
9 i desempatant amb el camió absolut
de l’any passat, Joan Josep Benaiges de
Rasquera.
Va ser un dia per recordar perquè
va ser la primera vegada que ho
aconseguíem i penseu que hi ha pobles
que fa més de 15 anys que participen i
encara no han guanyat en una tirada.
Això ens ha donat molta confiança per
seguir escalant posicions.

En aquests moments estem a
la meitat de la competició i anem
també a mitja taula de la lliga en 10a
posició sobre 21 pobles, no està gens
malament!!!
També informem que el nostre
jugador, Jaume Dalmau (pare), va sisè
a la general sobre més de 140 jugadors,
és tot un mèrit.
En la pròxima edició de la revista
us informarem de com hem acabat
aquesta temporada 2016

Coral Cantàvila
El passat mes de març vam estar a
La Pineda, on vam poder gaudir amb
els nostres homòlegs, del concert
d’intercanvi que teníem pendent. Va
ser un recital molt especial on ens van
acollir magníficament. I seguint amb
els nostres concerts, el dia 25 de juny,
vam repetir a l’Arbocet en la seva Festa
Major, no cal dir que va ser una vetllada
molt agradable.
Novament, com cada any,
aquests dies estem preparant
la missa de Festa Major, en la

ESGLÉSIA
GRÀCIES, ROSA MARIA
A l’octubre de l’any passat el Sr.
Arquebisbe de Tarragona nomenava
la Rosa Mª Sánchez com a laica amb
missió pastoral de les parròquies de
Vilanova d’Escornalbou i de Botarell.
Això feia que s’incorporés a la nostra
vida parroquial. I potser algú es
preguntarà: ¿ i què és això d’una
laica amb missió pastoral? Intentaré
respondre amb senzillesa.
Una laica amb missió pastoral és una
persona a la qual el Sr. Arquebisbe li
confía la tasca d’ajudar alguna parroquia
de manera estable. No perdem de vista
que avui dia els mossens no podem
arribar a tot arreu i que cal l’ajuda de
lacs o laiques que puguin atendre les
petites parròquies. Aleshores aquestes
persones van a verue els malalts i
portar-los la Comunió, poden presidir la
celenració del diumenge on no hi hagi
eucaristía, i així pot predicar i repartir
la Comunió, pot atendre el camp de la
catequesi, pot dirigir la pregària de la
comunitat cristiana. Aparentment són
coses petites, però molt importants
per mantenir la vida d’una comunitat
cristiana.

que tots esteu convidats a assistir-hi!.
Ja per acabar, animem a tots els
convilatants a que s’animin a venir a
cantar, com més serem, no només
riurem, sinó que també, més cantarem!.

Doncs bé, això és el que ha anat
fent la Rosa Mª durant el curs passat.
S’ha integrat a la nostra comunitat i
ha compartit amb nosaltres la seva
tasca pastoral. S’ha fet una més de la
comunitat cristiana del nostre poble.
Però el Sr. Arquebisbe ha considerat
oportú encarregar-li que aquesta
tasca de laica amb missió pastoral la
dugui a terme a una altra parroquia,
com és Alforja, d’on ella n’és filla i viu
la seva familia que ha d’atendre. Per
tant ja complert una etapa curta entre
nosaltres i continuarà servint una altra
comunitat cristiana, però li hem de
donar les gràcies per la seva atenció
discreta durant l’any que ha estat a
Vilanova, i pel seu servei generós. Déu
li ho pagarà.
De totes maneres no queda
totalment desvinculada de nosaltres,
perquè el nomenament del Sr.
Arquebisbe diu que en la mesura del
les seves possibilitats també continuarà
presstant la seva ajuda a l’arxiprestat
del Baix Camp del qual formem part
nosaltres, i per tant podrem demanar-li
que ens doni un cop de mà quan calgui.
Que Déu li beneixi la tasca que ha ft
amb nosaltres i que la pugui continuar
fent! Rosa Mª, moltes gràcies!
Mossèn Gimmy.

pàgina
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COLLA GEGANTERA I GRALLERS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
Fal.lera gegantera: “Inclinació envers alguna persona
o cosa que ens porta a pensar-hi tothora, a desitjar-la a
tot moment, a no saber-se estar de freqüentar-la, etc.”
Aquesta és la definició exacte de què sentim molts
envers els gegants...tant de bo això s’encomani!!!

ASSOCIACIÓ DE DONES DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU
DIADA DE DONES DEL BAIX
CAMP
El dia 9 d’Abril, la Federació de
Dones del Baix Camp, va celebrar
la trobada anual d’associacions.
Enguany, la trobada va començar
al nostre poble.
En arribar , van anar a la sala
del cinema, on van esmorzar i el
nostre alcalde els hi va donar la
benvinguda. Tot seguit van fer
una volta pel poble , van visitar la
Cooperativa i per finalitzar el matí,
van gaudir de la nostra Fira de
L’Esport i el Lleure.
La diada va continuar al poble de
l’Argentera.
ANEM D’EXCURSIÓ
El dissabte 2 de Juliol l’Associació
va organitzar la visita a la Roca dels
Bous de Sant Llorens de Montgai,
primer vam fer parada a Camarasa
on hi ha el centre Espai Orígens, és
el centre d’acollida del visitant on
hi ha un petit museu i on van fer
l’explicació de com aniria la visita.

La Roca dels Bous és un jaciment
neandertal en excavació que permet

investigar com vivien aquest
homínids fa 50.000 anys.
En acabar la visita, vam anar
a dinar al restaurant L’Isard de
Sant Llorens de Montgai, davant
de l’envasament del mateix nom,
on vam gaudir d’unes vistes
fantàstiques.
Vam gaudir d’un bon dinar per
recuperar forces després d’un matí
bastant calorós.
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
El dia 10 de Juliol, amb la venda
de productes que ens facilita
l’organització, vam recaptar 382,60
euros. Gràcies a tots per la vostra
col·laboració.
L’Associació de Dones us desitja
que passeu un bon estiu i gaudiu
d’una molt bona Festa Major

Entitats

LLIGA CONTRA EL
CÀNCER
Avui ens tornem a trobar a les classes
del playback per assajar per aquest festival
tan especial. Pels carrers del nostre poble ja
se sent l’anar i venir de tota la mainada. Es
respira l’ambient d’una festa única i popular
que ja s’ha convertit en un clàssic i que tots
esperem, pares, avis, tiets, amics, veure que
faran els nostres petits.
Com tots sabeu és benèfic. Els pares,
mares i molts voluntaris col.laboren en
fer entrepans, és com una família que
ens ajudem els uns als altres. Aquest any
voldríem superar la quantitat de 2.270
€ que es va aconseguir l’any passat.
D’aquesta quantitat, un cop descomptades
les despeses, es donen a la lliga contra el
càncer de les Comarques de Tarragona.
Tenim la sort que l’ajuntament col.labora i
també les botigues del poble: el Forn de pa
Porta, Ca la Remei, Queviures Elena Castells,
Càrniques Escoda, Adrogueria Boronat, Ca
l’ Amadeu, El Reiet del Camp, El Colomet,
la Secció recreativa, Perruqueria Mariola
Ribas, Hípica Escornalbou,… en fi tot el poble,
perquè tots hi posem el nostre granet de
sorra. Agrair l’esforç a tothom, ja que sense
totes aquestes persones no es podria dur a
terme el festival.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE
VILANOVA D’ESCORNALBOU
Aquest passat mes de juny vam
acabar un nou curs al Casal de
Jubilats, un curs amb unes quantes
novetats.
Una de les noves propostes que
es va dur a terme el curs anterior va
ser el taller de lectura. Aquest taller
ens ha servit per agafar l’hàbit de
llegir, i llegir en català. Al llarg del
curs hem llegit diferents articles
d’opinió que després hem anat
comentat i donant la nostra opinió
sobre el tema tractat. Hem passat
estones molt divertides i hem
escoltat opinions ben diverses
de cada temàtica llegida a classe.
El curs vinent farem un pas més:
hem decidit que llegirem un llibre
sencer i serà SOMNIS A MIDA, de
Núria Pradas.
A l’inici de curs es va proposar que
es podia fer un taller de pintura, tant
per experts com per a principiants,
dins el nom de Pintors de la Baronia
d’Escornalbou. Diversos membres
de l’associació en formen part i fan
uns quadres espectaculars.
Abans d’acabar el curs, en Joan
Martínez ens va explicar el seu
projecte de “Vilanova en miniatura”,

un conjunt
de maquetes
de diferents
cases
i
carrers del
poble que,
amb
la
seva ajuda,
continuarem fent durant el curs
vinent i donant forma.
Recordem també que aquest any
ens hem estrenat a les xarxes socials
i que tenim una pàgina a Facebook
on pengem fotos i anuncis de les
diferents activitats que portem a
terme. Animem a tothom a què es
faci seguidor de la pàgina!!!
I, per últim, animar a tots els
jubilats a participar en les activitats
que es duen a terme al casal, ens
ho passem la mar de bé!!

Tot Vilanova

AGOST DE 2016

Passatemps

11

sopa de lletres Sopa de

lletres

ARBOCET
ARENY
AUVINA
DELSAC
FONT
MAJOR
MESTRAL
MONTBRIO
MONTROIG

RAVAL ESGLESIA

Sudoku

Sudoku

les

8

Les 7 diferències

diferències

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

Sudoku
Sudoku

Sudoku
Sudoku
Sudoku

Sop a de lletre s

Per cercar

Sopa de lletres

Sudoku

pàgina
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SEMPRE AL VOSTRE COSTAT
Fàbriques: Reus - Lleida

Us desitgem una bona Festa Major

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

