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NOVA
SENYALITZACIó
VIÀRIA

Operació
Baronia
d’Escornalbou

S’han instal·lat noves senyals
amb els noms dels carrers i
altres senyalitzacions

Projecte per impulsar les
visites al castell d’Escornalbou

Festa
Major

Reducció de
l’endeutament
de l’ajuntament

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

Cancel·lació de
diversos préstecs

Vilanova
Tot
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ESCOLA
LLAR D’INFANTS
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El passat mes de maig,
l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou, conjuntament
amb el de l’Argentera,
van tramitar l’expedient
per a declarar Bé Cultural
d’Interès Local la zona de la
Desenrocada.
Amb la cooperació dels
dos municipis, s’han fet els
tràmits oportuns per a poder
començar les visites guiades
al peu del Collet Rodó, lloc
que va inspirar el famós
arquitecte Antoni Gaudí, en la
construcció les seves obres. El
dia 22 de juliol, han començat
les visites, de moment, tres

dies per setmana.
Aquest descobriment el
van dur a terme l’arqueòloga,
Paula Santamaria i
el
professor d’enginyeria de la
UPC, Josep Pedret. A més,
aquesta descoberta està
avalada per l’historiador i
expert gaudinià Jaume Massó
que és també assessor del
Centre Gaudí de Reus.
És ben conegut que la
principal font d’inspiració de
Gaudí era la natura. Moltes són
les teories sobre els possibles
llocs que van suggerir l’artista
en les seves obres: Sant
Miquel del Fai, Montserrat,

les muntanyes de Capadòcia
(Turquia),.... i ara també, el
coll de la Desenrocada, des
d’on es poden contemplar
diverses roques que tenen
una gran similitud amb els
elements arquitectònics de la
seva obra: les xemeneies de la
Pedrera, els pilars i el drac del
Parc Güell, els balcons de la
Casa Batlló,...
Aquest indret de les
nostres contrades es troba
molt a prop dels llocs on Gaudí
va passar la seva infància i
joventut i camí de pas per
anar a diferents dels pobles
de la rodalia. També es coneix

que l’arquitecte va visitar la
zona en diverses ocasions
quan ja vivia a Barcelona.
Així doncs, per realitzar
la visita guiada i assabentarvos de totes les curiositats
d’aquest lloc i la seva relació
amb el famós arquitecte
us podeu adreçar a la web
www.gaudinspiration.com o
bé trucar a l’ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou (977
837519 – 977 837394), o de
l’Argentera (977 834070) i fer
la vostra reserva. Seran els
mateixos descobridors qui us
guiaran en aquesta excursió
entre natura i arquitectura.

pàg. 11
passatemps

Us recomanem

DESCOBRIU UN DELS LLOCS
QUE VA INSPIRAR GAUDÍ, AL
COLL DE LA DESENROCADA

FESTA MAJOR
D’ESTIU:

- festival de
playback: 15 d’agost
- tastets de Vilanova:
24 d’agost
- sardanes amb
la Cobla la Nova
Blanes: 26 d’agost

Festival
Internacional
de Música
11 d’agost

TROBADA
GEGANTERA
17 de setembre

Tot Vilanova
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RESUM
dels acords
JUNTES DE GOVERN
12/01/2017

➟ Tràmit d’audiència del projecte “Pla
especial Autònom d’infraestructures
d’abastament d’aigua potable i de
depuració d’aigües residuals al Castell
Monestir d’Escornalbou, als termes
municipals de Vilanova d’Escornalbou,
l’Argentera i Riudecanyes”
➟ Resolució d’assabentat de la
modificació no substancial de l’activitat
ramadera M. Carme Aragonès Escoda.
➟ Resolució d’assabentat de la
modificació no substancial de l’activitat
ramadera de Teigell Escoda, SL.
➟ Aprovació de la sol·licitud de pas
per a la realització “11è gran premi PCMont-Roig Trofeu Josep Florencio”.
➟ Adhesió al Pla Agrupat de Formació
Contínua de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Diputació de
Tarragona.
➟ Aprovació dels pressupostos del
Servei de control i analítiques de
l’aigua de consum humà – Ematsa1.602,75 € més IVA i el d’adquisició
d’una fotocopiadora- Guivernau equips
d’oficina- 2.400 € més IVA.
➟ Aprovació de diversos contractes per
la Festa Major d’estiu 2017.

02/02/2017:

➟ Aprovació de l’addenda de
regularització econòmica del conveni
sobre prestació dels serveis socials
referent a l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou.
➟ Unificació de comptes del BBVA

23/02/2017:

➟ Autorització del pas de la prova
esportiva de IX RAL·LI PINEDA PLATJA
pels camins del nostre terme municipal
indicats a la seva sol·licitud.
➟ Cancel·lació del compte corrent
propietat de l’Ajuntament a l’entitat
bancària Banc Sabadell.
➟ Adhesió de l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou als procediments
de contractació que realitzarà la
Central de Contracció del Consell
Comarcal: subministrament de paper
d’oficina, subministrament de clor,
servei de manteniment d’ascensors i
subministrament de carburant.

Ajuntament
retribucions a determinats càrrecs
electes locals per a l’any 2017

04/05/2017:

➟ convocatòria pública per a la
concessió de subvencions per la
rehabilitació de façanes
➟ Col·laboració amb l’Arquebisbat
de Tarragona per l’arranjament de
la teulada de l’Església de Sant Joan
Baptista
➟ Concurrència en una subhasta per
l’adquisició de maquinària

23/03/2017:

➟ Renunciar a la subvenció de caràcter
excepcional del SAM sol·licitada per
l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou
per no poder-la dur a terme per manca
de finançament.
➟ Devolució d’icio a l’empresa INCOST
i requeriment de neteja de la parcel·la.
➟ Autorització del pas de la prova
esportiva Gran Fondo Cambrils ParkCronoescalada pels camins del nostre
terme municipal
➟ Aprovació de la devolució de la
bestreta de governació per la subvenció
de Viure al Poble Més.
➟ Contracte menor de diferents
punts de subministrament elèctric de
l’Ajuntament, amb Audax Energia.

04/04/2017:

➟ Aprovació del conveni d’encàrrec
de gestió del menjador escolar amb el
Consell Comarcal del Baix Camp
➟ Aprovació de l’amortització total i
cancel·lació del préstec número 01825634-089-0050295982, per un import
de 50.565,41 € de l’entitat BBVA
➟ Contracte menor d’obres per
l’actuació “Instal·lació i obres de millora
de la Sala Polivalent del Centre Cultural”
amb el contractista Clement Gutiérrez
➟ Contracte menor d’obres per
l’actuació “Condicionament de
l’escenari de la Sala Polivalent”. amb el
contractista Clement Gutiérrez
➟ Contracte menor de subministrament
maquinària retroexcavadora
➟ Contracte menor servei de lloguer
de parc infantil per la Firaesport amb el
contractista CLASIC RENT, SL
➟ Aprovació del contracte de prestació
de serveis i tractament de dades amb el
Consell Comarcal del Baix Camp.
➟ Sol·licitud de subvenció de
compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin

➟ Adquisició a títol de compravenda
l’immoble ubicat al Raval de la Font, 4
d’aquesta localitat.
➟ Sol·licitud de subvenció a l’ACA
per la implantació de nova estació de
tractament d’aigües.
➟ Diverses sol·licituds de subvenció del
Departament de Cultura de la Diputació
de Tarragona.
➟ Concessió d’una subvenció a
l’Associació Esportiva, de 120 €.
➟ Aportació econòmica de 103,26
€ a l’Ajuntament de Riudecanyes per
sufragar les despeses de la cursa Cims
del Baró.
➟ Aprovació de la justificació de la
justificació de la subvenció de l’AMPA,
de 100 €, per la diada de Sant Jordi 2016.
➟ aportació econòmica de cent euros,
a l’AMPA, per la diada de Sant Jordi 2017.
➟ Autoritzar el pas de la prova esportiva
de CAMPIONAT CATALUNYA MASTER
pels camins del nostre terme municipal
indicats a la seva sol·licitud.

24/05/2017:

➟ Aprovació del condicionament piscina
municipal i contractació del Consell
Esportiu del Baix Camp per a la prestació
dels serveis de socorrisme i establiment
del preu públic.
➟ Aprovació de l’organització del casal
d’estiu 2017.
➟ Autorització als veterinaris i
protectores per fer altes al registre
d’animals de companyia (ANICOM)
directament.
➟ Concessió un ajut econòmic,
per import de 1.200 euros, per
la col·laboració en les despeses
econòmiques d’organització d’aquesta
activitat (l’increment de 200 € serà reduït
de les aportacions dels veïns).
➟ Aprovació de l’adquisició de la finca
situada a l’Av. Catalunya, a la Sra. Josefa
Nolla Teixell.
➟ Aprovació de la justificació de
la justificació de la subvenció de
l’Associació esportiva.
➟ Contractació del servei de monitor de
natació, Ángel Lluis Díaz González.
➟ Aprovació de les bases per a la
contractació del servei de bar a la piscina
municipal.

22/06/2017:

➟ Concedir un ajut econòmic, per
import de 250 euros a l’Associació de

Dones per la realització de la trobada de
puntaires.
➟ Sol·licitud d’autorització de la Secció
Recreativa per la celebració de la Revetlla
de Sant Joan.
➟ Acord d’anunciar l’enterrament
de les persones veïnes del municipi
al cementiri municipal a través de la
megafonia a partir de la data d’avui.
➟ Adjudicació del servei de bar de
la piscina municipal a Ivan Batista
Sampedro.
➟ Concessió del període d’excedència
sol·licitat per la Sra. Clara Porras
Sarral, directora de la “Llar d’infants
Els Marramiaus” per termini de quatre
mesos a comptar a partir del dia 1 de
setembre.
➟ Aprovació de les bases i convocatòria
del procés per la constitució d’una borsa
de treball de personal laboral temporal
de director/a de llar d’infants.

SESSIONS DE PLE
16/02/2017:

➟ Inici de l’expedient per a la declaració
de la zona de la Desenrocada com a Bé
Cultural d’Interès Local i inclusió en el
Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
➟ Aprovació del conveni entre
l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou
i OnWifi Tarragona per la col·laboració
de la disponibilitat de serveis d’accés a
internet
➟ Aprovació inicial de la reestructuració
dels noms i numeració de diversos
carrers.
➟ Aprovació de l’adquisició de l’edifici
de la Rv. de la Font, 4.
➟ Moció d’adhesió al pacte nacional pel
Referèndum
➟ Moció per l’adhesió al manifest “Casa
nostra, casa vostra”
➟ Moció referent a la taxa per l’ús
privatiu o aprofitament especial del
domini públic local de les instal·lacions
de transport d’energia elèctrica, gas,
aigua i hidrocarburs.

16/03/2017:

➟ Aprovació de l’encàrrec de gestió
per a la implantació del programa del
sistema d’informació nacional d’aigua
de consum- SINAC.
➟ Moció perquè la Generalitat de
Catalunya estableixi una moratòria a la
tramitació de nous projectes d’energia
eòlica fins a l’aprovació d’un nou pla
d’energia.
➟ Aprovació de la devolució de 91 dies

telèfons d’interès

Web de l’Ajuntament:

Ajuntament

977 83 75 19

Farmàcia

977 837 205

Bombers i emergències

112

Escoles

977 837 670

Mossos d’Esquadra

088

Taxi

609 301 051

Guàrdia Civil

062

Emergències mèdiques

061

➟ Dilluns i dimecres

Horaris d’interès

08:30 - 15:00 h 16:30-19:00 h
➟ Dimarts, dijous i divendres
08:30-15:00 h

HORARI La Cooperativa
HORARI CONSULTA MÈDICA
➟dilluns de 08:30 a 12:30 h

➟Obert tots els caps de
setmana de 09:00 a 12 :00 h

➟dimarts tarda: Visites al CAP
Mont-Roig
➟dimecres de 08:30 a 09:40 h
➟dijous de 08:30 a 09:40 h
➟divendres de 08:30 a 09:40 h

Dipòsit legal: T115-2015

HORARI BIBLIOTECA
➟De dilluns a divendres de
17:00 a 19:00 h

01/06/2017:

➟ Aprovació de la revisió de les xifres de
població de l’any 2016.
➟ Aprovació del codi de conducta i de
bon govern.
➟ Aprovació de la modificació de
la taxa per expedició de documents
administratius.
➟ Aprovació del plànol de delimitació
de les mesures de prevenció dels
incendis forestals al municipi de Vilanova
d’Escornalbou
➟ Inici expedient d’ocupació directa de
la finca registral número 1490 del terme
municipal.
➟ Aprovació de l’expedient de
modificació de crèdit mitjançant
suplement de crèdit..

21/06/2017:

➟ Aprovar inicialment el Projecte de
“Creació i cobriment de pista polivalent
i edifici de serveis annex (fase 1 i fase
2)”, redactat pels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal, amb un pressupost
de 342.311,25 € IVA inclòs.
➟ Aprovar la sol·licitud de subvenció a la
Diputació de Tarragona segons les Bases
reguladores del Pla d’Acció Municipal
anualitat 2017, per al projecte “Creació
i cobriment de pista polivalent i edifici
de serveis annex (fase 1 i fase 2)”, amb
un pressupost de 342.311,25 IVA inclòs.
➟ Compromís de finançament
plurianual del projecte “Construcció
d’un pavelló polivalent” i planificació de
l’execució.
➟ Implantació del servei municipal de
visites guiades a indrets d’interès del
municipi
➟ Aprovació inicial de la taxa del servei
de visites guiades als indrets d’interès
del municipi de Vilanova d’Escornalbou
➟ Declaració com a servei essencial la
Llar d’infants municipal “Els Marramiaus”
➟ Aprovació del conveni urbanístic
de cessió anticipada d’una porció
de la finca amb referència cadastral
7035516CF2563F0000DI

www.vescornalbou.cat

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

977 837 877
977 838 100
902 111 444
977 838 644
97783 73 94

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

➟consultar la pàgina web
http://www.gencat.cat/ics/
usuaris/visites.htm
Per a possibles variacions”.

Horari d’autobusos

HORARI AJUNTAMENT

de la paga extraordinària de desembre
de 2012 (d’acord amb la llei 48/2015,
LPGE).
➟ Donar compte de l’aprovació de la
liquidació de l’exercici 2016.
➟ Donar compte de l’aprovació del Pla
pressupostari a mitjà termini 2018-2020.
➟ Aprovació inicial dels estatuts que
regulen l’agrupació dels municipis de
Vilanova d’Escornalbou i Colldejou.

➟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

Tot Vilanova
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NOVA NUMERACIÓ
I SENYALITZACIÓ A
DIVERSOS CARRERS

El mateix dia també
es va aprovar inicialment
l’expedient de denominació
del carrer sense nom que
transcorre perpendicular
al Carrer Auvina, i la seva

inclusió en el nomenclàtor
de la ciutat, amb el nom
de Carrer del Sac, després
d’una reunió amb els veïns
i veïnes on es va decidir
fer el canvi de nom. Un
cop fet això, s’ha procedit
també a fer la introducció
de les noves adreces a
BASE GESTIÓ D’INGRESSOS
(entitat que gestiona els
tributs municipals).A partir
d’ara, es començaran a
rebre les notificacions a les
noves adreces. En cas de
detectar qualsevol errada,
poden passar per les oficines
de l’ajuntament a fer les
comprovacions pertinents.

Amb aquesta nova
numeració i la que ja es va
fer amb anterioritat dels
carrers avinguda de Reus,
Raval de l’Església i els del
nucli de l’Arbocet, quedarà
tota la població enumerada
correctament.
A més, també s’han
instal·lat plaques amb
els noms als carrers que
no en tenien (en total 40
unitats), senyals de limitació
d’amplada en alguns carrers
de la població i miralls de
trànsit en els encreuaments
de la població on hi havia
problemes de visibilitat.

ARRANJAMENT A LA
SALA DEL CINEMA
Tal com comunicàvem en
l’anterior revista, s’han fet noves
actuacions a la sala del cinema
per adequar-la a la normativa
d’espais públics.
Les adequacions que s’han
fet han estat:
 instal·lació d’una nova
porta d’entrada de PVC i el
muntatge d’una marquesina.
canvi de la fusteria exterior.
 instal·lació de porta
resistent al foc
 adequació de la
il·luminació de seguretat i
emergència.
instal·lació d’aparells de

3

NOVA ADQUISICIÓ
DE MAQUINÀRIA

L’ajuntament
ha
comprat una màquina
retro excavadora, amb toro
i porta palets, per afegirla a altra maquinària de
què ja disposa la brigada
municipal.
El Ple de l’Ajuntament de
data 16 de febrer de 2017,
va aprovar inicialment la
numeració de les següents
vies públiques: carrer Major,
Plaça de la Vila, Carrer Canal,
Carrer Auvina, Carrer del Sac,
Carrer Cosme Toda, Plaça de
la Font i Carrer de la Font.
Un cop passat el temps legal
sense cap suggeriment, s’ha
fet l’aprovació definitiva.

pàgina

climatització d’aire fred
adequació dels vestuaris
de sota l’escenari
instal·lació de portes
d’emergència
Aquest estiu la sala del
cinema acollirà alguns dels
actes programats per la festa
major. Fins ara, fer actes a
l’estiu dins la sala del cinema
comportava passar molta calor
i haver d’obrir les finestres
quan es feia algun concert o
obra de teatre. Aquest mes
d’agost podrem gaudir dels
espectacles en un espai més
adequat.

Amb aquesta nova
adquisició s’aconseguirà
sortir del pas d’algunes
situacions d’emergència
que de vegades sorgeixen

al poble. En casos de
pluja intensa, més d’una
vegada s’ha necessitat la
intervenció de maquinària
per poder deixar els camins
en bones condicions.
També ens serveix per fer
trasllat de material pesant
del magatzem municipal a
diferents llocs.
El preu d’adquisició ha
estat de 17.000 €.

NETEJA DELS SENDERS
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU
Una brigada del consell
Comarcal del Baix Camp,
composta per cinc operaris,
ha estat fent neteja dels
senders principals del
municipi.
Alguns dels senders que
s’han netejat han estat la

zona del camí del castell
d’Escornalbou i també el
camí que puja cap al Coll
de la Desenrocada, que
condueix a la zona que va
servir d’inspiració a Gaudí
i, on a partir d’ara, si faran
visites guiades.

ESCRIPTURA DEL
SOLAR DEL RAVAL
DE LA FONT
En la revista del mes del
mes de febrer del 2014,
anunciàvem la compra
d’un solar al raval de la
Font, per a utilitzar-lo com
a magatzem i espai d’ús per
les festes municipals.
El solar s’ha escripturat
aquest passat mes de maig,
un cop fet l’últim pagament

de la compra ajornada, per
un import total de 30.000 €.
Aquest solar s’utilitza
com a magatzem de
cadires i taules utilitzades
per les festes, i també
com a camerino per als
artistes dels diferents
espectacles organitzats al
Raval de la Font.

Tot Vilanova
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Notícies Ajuntament

TROBADA
D’ESCOLANS

OPERACIÓ BARONIA
D’ESCORNALBOU

El divendres dia 26 de juny
a la plaça de la Font de la
nostra població, es va fer la
trobada diocesana d’escolans,
organitzada per l’arquebisbat de
Tarragona i amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou.
Un centenar d’escolans de
diversos pobles de la província
de Tarragona, acompanyats
dels respectius mossens de
les parròquies, van passar
tot el dia a Vilanova. A l’hora
d’arribada, l’alcalde de Vilanova,
Sergi Ciurana, i l’arquebisbe
de Tarragona Jaume Pujol,
van donar la benvinguda als
participants en la trobada i
tot seguit, van participar en
una gimcana pels carrers de la
població.

El Castell Monestir d’Escornalbou, des
de l’any 1983, és propietat de la Generalitat
de Catalunya i de la Diputació de Tarragona,
que coordinen els seus esforços per la
recuperació i manteniment del monestir
i el seu entorn. Tot i els seus esforços,
els visitants al Castell han disminuït en
els darrers anys, degut en bona part a les
condicions dels serveis, instal·lacions i
infraestructures, ja que no es disposa d’un
abastament d’aigua potable autònoma.
Per fer front a aquest problema, la Junta
de Govern de la Diputació de Tarragona, en
la sessió del 5 de maig de 2017, va aprovar
el projecte d’abastament d’aigua potable
al Castell Monestir d’Escornalbou.
Aquesta operació neix amb la voluntat
de contribuir al desenvolupament
equilibrat i sostenible del territori i les
seves actuacions van enfocades a la
conservació, protecció i promoció de la
marca Baronia d’Escornalbou.
El projecte està inclòs dins el Programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
i un dels seus eixos prioritaris té com a
objectiu conservar i protegir el medi
ambient i promoure l’eficiència dels
recursos.
Els objectius específics del projecte, en
la seva primera fase, són:
Recuperar els camins i senders que
relliguin les set poblacions de la baronia

A dos quarts d’una, es va
celebrar una missa oficiada per
l’arquebisbe i amb l’assistència
de tots els escolans i mossens
assistents a la trobada. Un cop
finalitzat l’ofici, es va continuar
amb les activitats a la piscina
municipal i, al migdia, amb un
dinar a la sala del cinema que va
posar punt final a aquest acte.

ARRANJAMENTS A LA
PISCINA MUNICIPAL
Un any més ha començat la
temporada d’estiu i abans de
tornar a obrir la piscina s’han
hagut de fer uns arranjaments,
ja que l’estiu passat es van
detectar unes pèrdues d’aigua.
Durant tres setmanes la brigada
municipal ha hagut de fer
diverses actuacions a la piscina
per poder obrir-la aquesta nova
temporada.
Els treballs que s’han realitzat
han estat:
-segellar les esquerdes
-reparar les rajoles malmeses
-borar tota la piscina

-replantar la gespa
-condicionar el sistema de
vàlvules i canonades del sistema
de depuració de l’aigua
Un cop fets aquests treballs
i omplerta la piscina, es va
comprovar que el problema havia
desaparegut i s’ha pogut obrir,
com sempre, abans de sant Joan.
Estarà oberta cada dia, de dilluns
a diumenge, d’11 del matí a 7 de
la tarda ininterrompudament. El
dia 28 d’agost, festa major de
Vilanova d’Escornalbou, la piscina
estarà tancada. La temporada
acabarà el dia 3 de setembre.

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

a s s e s s o r i a

**Els abonaments s’han d’adquirir a les oficines de l’ajuntament, les entrades es compren
directament a la piscina.

Laboral
Fiscal
Mercantil
Jurídic
Estrangeria
Assegurances
Gestions administratives

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

Recuperar els recursos naturals, en
especial l’aigua
Posar en valor els elements etnològics
i patrimonials de l’entorn natural més
proper
Restauració puntual d’elements del
patrimoni arqueològic (Font del Sarraí i
mur de contenció del Passeig dels Frares)
Dotar el Castell d’Escornalbou i el seu
entorn d’aigua potable i sanejament
L’operació té una durada de 4 anys, i es
desenvoluparà en el període que va des de
l’01/01/2017 al 31/12/2020. El projecte
global preveu una inversió superior als 4
milions d’euros, i es desenvoluparà en tres
fases a partir d’enguany.
La segona fase inclou obres de
conservació dels immobles del castell
monestir: la restauració de l’església i de
la torre, l’estabilització estructural de la
planta noble, la rehabilitació de les golfes,
la teulada i les antigues dependències de
la família d’Eduard Toda, i la creació d’un
espai d’acollida de visitants i d’una àrea
de repòs. La tercera fase incidirà en la
promoció turística, cultural i de lleure de
l’espai.
La despesa elegible de la primera fase
puja 1.227.816,96 € dels quals estan
cofinançats amb els fons FEDER el 50%,
és a dir 613.908,48 €.

L ‘ARBOCET
ESTÀ DE
FESTA

Un any més, a
l’Arbocet, hem encetat
l’estiu celebrant Sant
Joan, la nostra Festa
Major. Amb molta
il·lusió hem engalanat
els carrers i hem gaudit
dels espectacles, on
tots, del més petit fins al
més gran hi hem tingut
cabuda: havaneres amb
coca i ron cremat, vermut - concert, ball de
nit i espectacle de màgia.
Moltes gràcies a tots els que ens heu
acompanyat i ho heu fet possible.
Fins a l’any que ve.

Notícies Ajuntament
FINALITZADES LES
OBRES D’ARRANJAMENT
DE LA TEULADA DE
L’ESGLÉSIA DE SANT
JOAN BAPTISTA

El mes de juny van finalitzar les
obres d’arranjament de la teulada de
l’edifici de l’església.
Una notable millora en l’edifici
parroquial com es pot veure en les
imatges, on cal destacar:
Col·locació de teules envellides
d’acord amb l’estructura de l’edifici
Canals i baixants per la recollida
d’aigua

Cantoneres de rematada amb les
estructures principals: campanar i
absis, per un perfecte acabament
i protecció contra escolaments
d’aigua.
Impermeabilització sota teula de
tota la teulada
Reconstrucció de part de la
barbacana que dóna al pati interior
Col·locació d’una claraboia

ENTREGA DE LA
MEDALLA CENTENÀRIA
A DOLORS ESCODA
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A l’edifici de la Cooperativa s’hi
va reunir gran part de vilanovins i

vilanovines que, juntament amb els
gegants de Vilanova d’Escornalbou,
amb els grallers i timbalers, esperaven
l’arribada de l’homenatjada i de la seva
família.
Un cop dins la sala, l’alcalde va fer
la presentació de l’acte i es va llegir la
carta que la Generalitat va fer arribar a
la Dolors amb motiu del seu centenari.
Un cop entregada la medalla i el ram
de flors per part de l’ajuntament, es va
poder gaudir d’un petit refrigeri per a
tots els assistents.

5

REDUCCIÓ DE
L’ENDEUTAMENT
DE L’AJUNTAMENT
A finals de l’any 2014, l’ajuntament
va cancel·lar els dos préstecs que
tenia pendents amb “La Caixa”, per
import de 60.101,22 € i per 90.151,82
€, demanats els anys 2001 i 2002 per
finançar la construcció del centre
cultural i dotar de serveis el carrer
Mont-roig.
Aquest any 2017 l’Ajuntament ha
pogut cancel·lar el préstec pont que
va concertar inicialment el 2013 amb
l’entitat BBVA.
Aquest préstec es va sol·licitar
per cobrir les despeses derivades
del projecte “Pla de dinamització
turística i sòcioeconòmica dels nuclis
Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet”,
obres que es van iniciar l’any 2013
i per les quals es va concedir una
important subvenció de 477.998,04
Euros. El cost total de les obres era
de 735.381,60 Euros.
D’aquesta subvenció, procedent
de fons europeus, la Generalitat va
avançar un 15% per iniciar les obres.
Així mateix l’Ajuntament va sol·licitar
un préstec, anomenat préstec
pont, per import de 230.000 euros
(venciment: 5 anys incloent 1 any de
carència).
Aquest préstec es va realitzar amb
el compromís que, a mesura que
s’anés cobrant la subvenció per part
de la Generalitat, s’aniria cancel·lant
el deute.
L’any 2015 tenint en compte la
situació econòmica general, el retràs
en el cobrament dels fons procedents
de la Unió Europea, i la nova situació a
la baixa dels interessos dels préstecs,
es va creure convenient refinançar
aquesta operació i sol·licitar una

CASAL
ESTIU

El passat dia 23 de juliol es va
entregar la medalla centenària a
Dolors Escoda, com a reconeixement
del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies a totes les persones
residents a Catalunya que hagin
complert 100 anys o estiguin a punt
de complir-los. Es tracta d’una medalla
commemorativa personalitzada,
gravada amb el nom de la persona i
l’any de celebració del seu centenari.

pàgina

El casal d’estiu de Vilanova
d’Escornalbou d’aquest any té una
durada de set setmanes, des del
dia 26 de juny fins a l’ 11 d’agost,
una setmana més que en les altres
edicions.
Un total de 33 nens i nenes
gaudeixen del casal i de les diverses
activitats que s’hi han organitzat:
excursions al Castell d’Escornalbou,
a l’Arbocet, a Mont-roig, visites a
diferents llocs del poble, manualitats,
jocs d’aigua, tallers diversos,...
Les tres últimes setmanes de
casal una vintena de nens i nenes
també participaran en el curs de
natació que es farà a la piscina
municipal. El dia 11 d’agost es farà
l’entrega de medalles i diplomes als
alumnes del curs de natació i un
petit refrigeri que serà el comiat
d’aquest casal d’estiu 2017.
Agraïm a tots els pares i mares
la confiança dipositada en el
casal d’estiu, i també a tots els
col·laboradors amb el casal i, per
descomptat, a les tres monitores
de l’esplai.

ampliació del préstec per també
cobrir les obres de rehabilitació de
l’edifici de “la Cooperativa”. El total
sol·licitat va ser de 447.000 Euros
amb la qual cosa es va cancel·lar
el préstec concertat l’any 2013 i
obtenir amb unes millors condicions
que amb l’anterior operació, així com
un venciment a 7 anys, incloent-hi 2
anys de carència.
El mes d’abril d’aquest any s’ha
pogut cancel·lar la darrera part
d’aquesta operació de préstec
gràcies al cobrament de la resta de
la subvenció sol·licitada.
Les diferents amortitzacions s’han
realitzat de la següent manera:
Any 2016: 297.846,73 Euros.
Any 2017: 149.153,27 Euros.
Així doncs, podem dir que un cop
cancel·lat el préstec amb l’entitat
BBVA, l’endeutament del nostre
ajuntament a llarg termini s’ha
vist reduït considerablement. Ara
mateix doncs l’únic préstec que
queda pendent, dels 3 que tenia
l’ajuntament, és el que l’any 2004
es va sol·licitar amb l’entitat BSCH,
per un import de 91.151,42 € per
finançar les obres del Centre Cultural
i del que resten 19.318,24 Euros
pendents de retornar.
En termes de percentatge sobre
els ingressos corrents de l’ajuntament
aquesta nova situació suposa un
deute viu de 13,8 %.
Cal tenir en compte que al
tancament de l’exercici 2016 el nivell
del deute viu era del 33% i l’any 2015,
any que es va concertar l’operació de
préstec del 97,23 %.

pàgina
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Notícies
Del 8 de juliol al 15 d’agost de 2017

FIRAESPORT 2017

Festival
Internacional
de Música Costa
Daurada - Salou
Del 8 de Juliol al 15 d’Agost tindrà lloc
el Primer Festival Internacional de Música
Costa Daurada que permetrà descobrir
diferents indrets de la Costa Daurada
mitjançant la música.
El Festival Internacional de Música
Costa Daurada – Salou és un important
esdeveniment de música clàssica que
tindrà lloc aquest estiu a diversos espais
de la Costa Daurada, comptant, en la seva
primera edició, amb la participació dels
municipis de Santa Coloma de Queralt,
Altafulla, Creixell, Montblanc, Roda de Berà,
Vilanova d’Escornalbou, Valls, Cambrils i
Salou, epicentre de l’esdeveniment.

Aquest any Firaesport s’ha
celebrat els dies 22 i 23 d’abril, i ja
hem arribat a la sisena edició.
Firaesport ha acollit aquest any,
corredors, caminants i sobretot
molts nens i nenes que han volgut
gaudir d’un cap de setmana ple
d’activitats.
El dissabte el matí es va fer la
primera Rogaine infantil, on els més
petits van poder participar amb la
família en un joc d’orientació per
diferents espais del nostre poble.
Els equips d’adults també van poder
participar en la segona Rogaine
Vilabou, descobrint paratges i
entorns fantàstics.
Dissabte a la tarda, la prova de
BTT Copa Catalunya Infantil, va
transcórrer també per Vilanova, amb
molts nens i nenes participants, que
en acabar la cursa, van poder gaudir
dels inflables que, durant tot el cap
de setmana, van estar ubicats en el
recinte firal.

El Festival té com a objectius:
 Promoure i divulgar l’oferta musical
a la Costa Daurada, diversificant l’oferta
d’oci existent.
transcorria per un dels paratges
de més actualitat: el Coll de la
Desenrocada. El juny de l’any passat,
la revista SAPIENS va publicar un
reportatge on es parlava d’aquest
indret com al lloc d’inspiració
de les obres de Gaudí, ja que les
roques presenten una semblança
extraordinària amb les formes de
les seves obres.

Concerts a Salou, Altafulla, Cambrils, Creixell, Montblanc, Roda de Berà, Santa Coloma de
Queralt, Tarragona, Torredembarra, Valls, Vilanova d’Escornalbou. Més de 40 concerts.
Programes simfònics i música de cambra. Grans artistes nacionals i internacionals.
Import simbòlic de 5€.

CONCERTS A VILANOVA D’ESCORNALBOU
AUDITORI - C/ Cosme Toda, 19 DIVENDRES 11 D’AGOST, 20h,
Izan Rubio - Guitarra

Més informació: www.saloumusicfestival.com

 Apropar als estudiants de música
a l’àmbit de la interpretació professional:
el Festival serà punt de trobada d’artistes
nacionals i internacionals que mostraran
el seu talent en concerts de música de
cambra i simfònics.
 Associar la Costa Daurada com a
referent d’oferta musical de qualitat en
clau divulgativa.
Durant més de 5 setmanes s’oferiran
més de 30 concerts que es caracteritzen
per oferir programes de proximitat,
assequibles i oberts a tots els públics, amb
l’objectiu de fer arribar la música clàssica
al màxim de persones possible.
A Vilanova d’Escornalbou hi actuarà el
guitarrista Izan Rubio, el divendres dia 11
d’agost a les 8 del vespre.

FESTA DE LA GENT GRAN

També hi va haver exhibicions de
trial, tallers de bicicletes, classes de
boxa, de dansa, de zumba, bàsquet
en cadira de rodes, patinatge de
velocitat,...

Els diumenges a Firaesport,
sempre es reserven pels caminants
i pels amants de les bitlles. De bon
matí, els participants en la tirada
de bitlles ja vénen a esmorzar per
a agafar forces i començar amb el
campionat.

Diumenge a la tarda, com a punt
final a la fira, es van reunir tots els
més menuts a la carpa principal,
per poder participar en l’espectacle
infantil i acabar el cap de setmana
menjant xocolata amb coca.

Els amants del senderisme van
poder triar entre dues modalitats,
la caminada familiar, apte també
per als més petits, i la caminada
de muntanya, que aquest any

Agraïm la col·laboració de totes
les persones i entitats que han posat
el seu granet de sorra una vegada
més a Firaesport. Moltes gràcies i fins
a l’any vinent!!!

El passat 15 de maig es va celebrar la
XXII festa de la gent gran i els homenatjats
van ser el matrimoni format per la Rosa
Teigell i Joan Maria Escoda, i com a persona
de més edat la Josepa Figueras.
A dos quarts d’una del migdia, a la
parròquia de Sant Joan Baptista es fa ver
la missa de celebració, en honor a Sant
Isidre. En finalitzar, es va fer la foto de tots
els assistents a les escales de l’església.
La sala del cine va acollir a tots els
comensals al dinar que ofereix el restaurant
l’Àlamo . Allà 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.

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 •

La cantant de l’Orquestra Internacional
Maravella, la Isabel del Mar, va oferir un
petit concert amb un repertori de cançons
que van fer passar una molt bona vetllada
al públic assistent.
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Programa Festa Major
DIVENDRES 25 AGOST

DIUMENGE 27 AGOST

Plaça de la Font.
18.00 a 20.00

Carrer Major.
11.00 a 14.00 h

Gimcana popular

Tobogan aquàtic

(organitza Junta
secció Recreativa)

Plaça de la Font.
22.00 h.

Cantada d’havaneres amb el
grup “Les veus de Reus”.
Coca i rom cremat per a
tothom.

DISSABTE 26 AGOST

Plaça de la
Font. 19.30 h

Restaurant i hotel rural

Espectacle d’humor
a càrrec de “JORDI
L.P.” (entrada 10 €)

DILLUNS 28 AGOST
DIA DEL PATRÓ SANT AGUSTÍ
12.30 h.

Plaça de la Vila. 13.00 h.

Solemne ofici i processó

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

Sessió de vermut musical
amb MISHA

Plaça de la Font. 14.00 h

Ca l’Amadeu

pàgina
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NOVA
GERÈNCIA

Esmorzars de forquilla, dinars i sopars
Tel. 977 837 486 - 650 338 481 - 619 719 404 (admin.)
Plaça de la Font, s/n - 43311 Vilanova d’Escornalbou
calamadeuhotelrural@gmail.com - www.calamadeu.com

TEIGELL
ESCODA, S.L.
Us desitja que
passeu una bona
Festa Major

Sala del cinema.19.30 h
Plaça de la Font. 19.30 h.

Concert de Festa Major amb
l’orquestra “La Nova Blanes”
entrada gratuïta.
Plaça de la Font. 23.30 h.

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

Espectacle de màgia
amb “EL MAG FÈLIX”
(preu: 5 €)
En acabar:

Castell de focs
i tronada
fi de festa

GRANJA ESCODA, S.L.

CARNS, PRECUINATS i EMPBOTITS

C/Auvina, 28
43311 Vilanova d’Escornalbou
Tel. 977 837 573
Us desitja una bona Festa Major

Els precuinats de l’àvia Rosa
Ajuntament de
Vilanova d’Escornalbou

Tel. 977 837 540 VILANOVA D’ESCORNALBOU

carniquesescoda@gmail.com

Feu-nos la vostra comanda

Us desitja una
bona Festa Major

defenterra@gmail.com

pàgina
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Notícies

LLAR D’INFANTS

ELS DRETS DELS INFANTS

Sense adonar-nos, solem
pensar que els nens i nenes només
aprenen en el moment que van a
l’escola, en part és cert, podem
dir que és l’etapa on comencen a
formar-se però, aprenen, des del
primer moment. L’observació, el
tacte, el gust, l’olfacte i els sons,
són elements d’aprenentatge dels
més menuts; en el moment que
un nadó obre els ulls, comença un
procés de reconeixement visual,
així com també en el moment que
comença a xuclar i tocar, o a sentir
la veu de la seva mare.

Aquest curs els alumnes de cicle mitjà
de l’escola Font de l’Arc a valors hem
treballat els drets dels infants.

jocs, que van apareixent segons
les edats: Joc funcional, durant
els dos primers anys de vida; Joc
simbòlic, entre els 2 i 6 anys; Joc
de regles, entre els 6 i 12 anys
i Jocs de construcció, on apareix
a partir del primer any i es va
desenvolupant simultàniament
amb els altres jocs, de manera que
aquest es va perfeccionant. Una
vegada que n’apareix un de nou,
no desapareixen els anteriors,
sinó que aquest evoluciona i es
perfecciona.

Quan aquest nadó comença a
créixer, la seva via d’aprenentatge
comença a tenir una altra forma
i, podem parlar que l’infant
primordialment aprèn mitjançant
el joc.

Els drets dels infants són normes que
els països que han firmat en un contracte
i que han de complir. Són drets que tenen
tots els nens i nenes de tot el món només
pel fet d’haver nascut, i són inalienables,
irrenunciables, innats i imprescindibles per
a una bona infància.
Els drets estan recollits a: La Convenció
sobre els drets de l’Infant. Estan traduïts
en tots els idiomes perquè tothom els
pugui entendre.
Aquests drets també obliguen a uns
deures per tal que es compleixin els drets.
L’any 1959, les Nacions Unides van
aprovar una Declaració dels drets de l’Infant
amb 10 principis per protegir els drets dels
infants però que encara no eren obligatoris.
No va ser fins el 20 de novembre de 1989
que es va fer la Convenció sobre els Drets
de l’Infant on va ser obligatoris per tots
els 20 països que la van ratificar, entre ells
Espanya.

Gràcies al joc, els nens i
les nenes desenvolupen la
imaginació, la capacitat creativa…
El joc és el nucli central del
desenvolupament. Mentre
juguen, experimenten de manera
segura, aprenen sobre tot el que
els envolta, resolen conflictes,
proven nous desafiaments i
conductes, s’adapten a noves
situacions... En definitiva, el joc
és la seva manera d’aprendre.
A més, es desenvolupen les
bases de l’aprenentatge, del
desenvolupament emocional,
social, cognitiu i motriu.

Els 10 principis contemplats la Declaració
Universal de Drets Humans són:
Dret 1
Tots els infants tenim els mateixos drets i
han de tenir totes les necessitats cobertes.

￼ És per això que des de la
llar, s’intenta fomentar aquesta
via d’aprenentatge, es treballa
a través del joc, donant-li o
proporcionant-li un espai, deixant
a l’infant que triï allò que vol fer,
fomentant un joc lliure que li
serveixi per créixer, per aprendre
a viure, sense un objectiu concret
ni resultats específics, que la
simple exploració, observació,
manipulació, imaginació... sigui
el propi aprenentatge.

Dret 2
Tots els infants tenim dret a que els
adults ens cuidin i ens alimentin i el deure
de estimar-los i tractar-los bé.
Dret 3
Tots els infants tenim dret a tenir nom i
a ser d’una nacionalitat i el deure d’estimar
el lloc d’on som.

“Quan estalvies a un infant
l’esforç que ell podria fer, li
estàs impedint créixer” Maria
Montessori.
“Els nens i nenes que han
pogut jugar bé i durant molt
de temps seran adults millors”
Francesco Tonucci.
Amb el joc, el nen/a es
desenvolupa en tots els sentits.
És per aquest motiu que el joc
es pot considerar com una eina
màgica, que treballa per si sola,
per al creixement de la persona.
Si observem els infants,
podem comprovar que a mesura
que creixen, juguen de manera
diferent.

Esperem que aquest curs
els nostres infants hagin jugat
moltíssim, que tot allò que us heu
emportat, Èric, Ivet, Heura, Xènia i
Nayara us hagi fet créixer, de ben
segur que sí. Només us podem
desitjar que mai deixeu de jugar!

Dret 5
Tots els infants tenim el dret a rebre
ajuda i atenció especial i el deure de dir
què ens passa.

Dret 4
Tots els infants tenim dret a néixer amb
totes les condicions adequades i el deure
de menjar, de divertir-nos i de cuidar casa
nostra.

Dret 6
Tots els infants tenim el dret a ser
estimats, per això tenim dret a una família i
el deure d’estimar les persones de la nostra
família.

Dret 7
Tots els infants tenim el dret d’aprendre
moltes coses, per això cal que tothom faci
els possibles per facilitar que tots els nens
i nenes anem a l’escola i el deure de voler
aprendre i anar a l’escola.

Dret 8
Tots els infants
tenim el dret que
en situacions
de perill ens
protegeixin i el
deure de protegir
els més febles.
Dret 9
Tenim el dret a
no treballar fins a ser grans i que ningú ens
faci mal i el deure de dir-ho si això no passa
per a poder rebre ajuda.
Dret 10
Tots els infants tenim dret a que siguem
d’on siguem, siguem com siguem o
visquem on visquem ningú ens prengui els
nostres drets ni ens faci sentir malament
per aquests motius i el deure de no deixar
de banda cap nen o nena ni fer-los sentir
malament per aquests motius.

Als demés Marramiaus us
esperem el curs vinent per
compartir molts més moments.
Bon estiu a tothom!!

Un dels experts que més ha
aportat en aquest camp ha estat
el psicòleg suís Piaget. Segons
ell, existeixen diferents tipus de

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

Alumnes de valors de cicle mitjà: Júlia,
Vinyet, Martina, Roc, Isaac i Fatna
Escola Font de l’Arc
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ANC VILANOVA D’ESCORNALBOU
Benvolguts veïns, ja arriba
la nostra festa major, i us
convidem a gaudir i participar
de totes les activitats
programades. També arriba
l’Onze de Setembre, enguany
encarem la mobilització més
transcendent de la història del
país: la Diada del Sí. Omplirem
el passeig de Gràcia i el carrer
d’Aragó de Barcelona per fer
un immens signe Més, símbol
de totes les oportunitats

del nou estat en forma de
república que ens espera a
les paperetes del referèndum.
Entre tots, convertirem la
Diada del Sí en el tsunami
d’il·lusió que ens portarà
des del compromís amb la
democràcia a la majoria per la
independència l’1 d’octubre.
Aquest any també disposarem
d’un autobús per desplaçarnos tots plegats a la diada. Ja
us anirem informant.

CONSELL PARROQUIAL
Aquest any, hem de dir que,
des del Consell de l’Església
estem molt contents i satisfets
per la gran col·laboració i
participació en la recapta
de diners per les obres de la
teulada de la nostra església i
altres donacions que hem anat
rebent, i us volem donar moltes
gràcies a tots.

tots sabeu, vam poder gaudir de
la companyia de l’Excm. i Rvdm.
Sr. Arquebisbe de Tarragona,
altres mossens i escolanets
dels diferents pobles. El nostre
mossèn us vol donar les gràcies
a tots per aquesta diada tan
joiosa i festiva que vam poder
gaudir tots junts en el nostre
poble.

També voldríem demanar
que si teniu alguna idea o
proposta ens la féssiu saber i
així la podríem portar a terme
per tal de recollir més ”eurets”,
que són necessaris per poder
realitzar nous objectius.

També us volem comunicar
que el mes d’octubre al mossèn
li fa molta il·lusió celebrar les
seves noces d’or. Ja us anirem
informant d’aquesta celebració.

El passat mes de juny, com
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Secció Recreativa

La Secció Recreativa de Vilanova
d’Escornalbou és una associació sense
ànim de lucre formada per gent del
poble amb ganes de mantenir un esperit
integrador.
Al febrer vam fer una presentació a la
Sala del Cinema proposant la realització
de diferents activitats per la temporada
primavera-estiu. Per aquesta temporada,
fins ara hem fet 2 classes de ball d’estils
diferents, una excursió a Montserrat, una
excursió en bicicleta per la via verda i el
sopar amb disco de Sant Joan. A més, hem
col·laborat amb activitats muntades per
altres entitats, com el curs de fotografia
realitzat pels Amics de la Fotografia de
Vilanova d’Escornalbou.
Quan ens vam plantejar potenciar les
activitats de la Secció Recreativa, vam
definir uns objectius a aconseguir:
Organitzar activitats que serveixin
com a punt de trobada i d’integració dels
veïns. És l’objectiu principal de la Secció.
Donar a conèixer la secció com un
suport per veïns que vulguin organitzar
algun tipus d’activitat
Que els veïns vegin la missió de
la Secció important pel poble i poder

comptar amb persones disposades a
ajudar puntualment quan tenim puntes
de feina el dia de l’activitat.
Per últims, fomentar l’amistat dels
membres de la junta i aconseguir que
muntar activitats sigui quelcom divertit
El balanç de les activitats és molt
positiu en tots, els aspectes: a totes les
activitats s’ha respirat una atmosfera
d’amistat i cordialitat, hem començat
a rebre peticions de noves activitats,
quan hem demanat ajuda sempre ha
aparegut algú disposat a ajudar i, no
menys important, ens ho hem passat bé
organitzant les activitats.
En resum, estem satisfets del que hem
fet aquests mesos.
Ara organitzem el sopar a la fresca de
Sant Jaume i ja estem enllestint alguna
activitat per la festa major. I al setembre,
proposarem noves activitats per la tardorhivern.
Només queda agrair al poble per
participar i col·laborar en les activitats i
recordar que qualsevol suggerència, idea
o proposta d’activitat es pot comentar als
membres de la Secció Recreativa o bé
al correu: juntavescornalbou@gmail.com

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

Moltes gràcies!
Consell parroquial

EQUIP DE BITLLES
DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU
GRAN VICTÒRIA A
PRATDIP
Estem
acabant
la
temporada i després d’un
començament una mica
irregular ara estem remuntant
posicions i a més el passat
9 de juliol a Pratdip vàrem
aconseguir el primer lloc per
equips i el segon en individual
( Josep M. Irizibar) que després
d’unes jornades absent, a
entrat altre cop en força i ens
ajudarà a escalar posicions en
aquest tram final.
En aquests moments
estem a la 13 posició amb
opcions de poder optar a la

11 posició si seguim fent els
resultats que últimament
anem aconseguint.
Pel que fa a la classificació
individual tenim al Jaume
Dalmau a la 30 posició que
és un bon lloc on penseu que
ni participen més de 200. Per
acabar només dir que aquest
any segurament al mes
d’octubre se celebrarà el dinar
de final de temporada de la
Coordinadora Intercomarcal
de Bitlles-Birles amb entrega
de premis al nostre estimat
poble.
Fins a la pròxima i ànims
bitllaires.

El passat mes de maig, conjuntament
amb l’Associació de Jubilats, vam
organitzar una excursió a Barcelona
per visitar La Pedrera i el Parc Güell, va
ser molt interessant poder comparar
alguns dels elements de l’arquitectura
de Gaudí, amb el que es va descobrir
a un indret de la nostra comarca, que
podria ser on es va inspirar l’arquitecte.
Una sortida molt interessant per tot el
que vam visitar, va anar molt bé i vam
gaudir d’un dia esplèndid.
Un any més la nostra Associació
col·labora en la venda de productes per
recaptar diners a favor de la investigació
i lluita contra l’esclerosi. Agraïm la
vostra participació i informar-vos que
vam recaptar 339 Euros.
El diumenge 9 de Juliol a la tarda, es
va celebrar la X Trobada De Puntaires,

amb la participació de 128 puntaires
provinents de 26 pobles.
Es va gaudir d’una sempre bonica
festa, donem les gràcies a la Colla
Gegantera i Grallers per la seva
participació, al Sr. Josep Mª Anguera,
que sempre ens regala un bonic poema,
i a tot el veïnat per la seva companyia.
La junta agraeix l’ajuda rebuda per
part de l’Ajuntament i també dels
comerciants que sempre ens recolzen,
entre tots fem possible que cada
dos anys puguem seguir organitzant
aquesta festa que fa que no es perdi
una tradició tan nostra com és “ L’art
de fer puntes“.
L’Associació de Dones desitja que
passeu un bon estiu i gaudim plegats
d’una molt bona Festa Major.
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ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE VILANOVA
D’ESCORNALBOU I L’ARBOCET

LLIGA CONTRA
EL CÀNCER

Fer-se gran no és cap drama, és una etapa més
de la vida que la podem viure de diferents maneres,
i el més important és arribar-hi en bones condicions.
Això és el que pretenen els casals d’avis, que els
seus usuaris i usuàries visquin la vellesa com una
etapa nova, on enfortir els vincles socials, potenciar
les relacions d’amistat i exercitar-se mentalment i
físicament.
El casal de jubilats de Vilanova d’Escornalbou
disposa d’un gran ventall d’activitats que ajudaran
a tots els seus alumnes a viure aquesta etapa de
la millor manera: classes d’anglès, taller de lectura,
taller de cuina, memòria, informàtica,...
Aquest curs, que hem acabat el mes de juny,
ha sigut molt profitós i ha tingut la participació
d’una vintena d’usuaris. Cal destacar el taller de
lectura, una classe on hem après, que la gent que,
per diferents circumstàncies no poden gaudir del
plaer de la lectura, gaudeixen moltíssim escoltant

Una vegada més reunim els nens del
nostre poble per celebrar el 15è aniversari
del “Play-back” benèfic per a la lluita contra
el càncer. És una gran satisfacció veure com
han passat tantes generacions de tants
nens i avui dia ja els seus acompanyants
les seves parelles, i això et fa pensar que
“el temps passa volant”.
Aquest any hem començat més aviat
que mai els assajos perquè tots els nens
ja estaven impacients i amb moltes ganes
de col·laborar. Les nenes encarregades
d’assajar el grup del festival són: la Laia,
la Carme, la Sílvia, la Ivet i la Ragini com
a supervisora. Dóna molt de gust veure
com ballen i com organitzen a tots els
seus companys i els transmeten les seves
energies perquè gaudeixin del ball.
Aquest any, per commemorar el “15è
aniversari del play-back” començarem la
festa el dia 14 d’agost i es realitzarà un
concert amb la Coral Cantàvila del nostre
poble i després gaudirem d’un soparet a la
fresca que estarà inclòs en el mateix tiquet
del concert per tal de poder recollir uns
quants “eurets”.
Cal dir que els nois i noies de més edat
també estan preparant una sorpresa.
L’any passat es van recollir un total de
1.696,50 Euros, tenint en compte les
despeses dels llums i altres necessitats.
També des de l’associació contra
el Càncer hem de parlar d’un record
inoblidable amb molta dedicació i
estimació per la senyora i també la nostra
“senyoreta” Maria del Pilar Aragonès i
Bargalló, que durant molts anys vam
organitzar juntes aquesta diada contra el
Càncer. I recordar que en aquells primers
temps quan encara no es feia el festival,
ens posàvem a l’entrada del poble i
fèiem parar els cotxes perquè poguessin
col·laborar,.. i molts altres records que
ens fan pensar que va ser una persona
molt estimada per a tots i que sempre la
portarem en el nostre cor.
I també un record per a totes les
persones que ens han deixat durant
aquests quinze anys.
Moltes gràcies a tots per la vostra
assistència i col·laboració durant totes
les edicions i també donar les gràcies a
l’Ajuntament pels permisos i ajuts que hem
necessitat.

a altres persones
que llegeixen en
veu alta, i que
s’introdueixen
dins
de
la
novel·la com un
protagonista més.
Un plaer comptar
sempre amb ells!!!
A q u e s t
nou curs que
començarem
al
setembre
incorporarem
noves assignatures, s’accepten propostes!!! També
continuarem fent col·laboracions amb l’escola i amb
la llar d’infants, rebent xerrades de professionals i
ballant a classes de gimnàstica.
Ens retrobem al setembre.

COLLA GEGANTERA I GRALLERS
DE VILANOVA D’ESCORNALBOU
El dia 17 de setembre celebrarem la 24ena
trobada de gegants a Vilanova d’Escornalbou, i l’any
vivent ja en seran 25!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Al llarg d’aquests anys hem passat per moltes
i diferents experiències: els primers anys, una
gran eufòria gegantera, amb un gran seguiment
de gent a les trobades; al cap d’uns anys, una
davallada important de seguidors de les trobades,
i actualment, sembla que torna a ressorgir la fal·lera
gegantera, gràcies sobretot als més menuts de la
colla, que, amb moltes ganes, continuen assajant
per gaudir al màxim de les trobades.
Aquesta nova temporada l’hem encetat amb la
sortida a Castellvell, on quaranta persones hem
acompanyat als gegants Agustí i Sebastiana, als
capgrossos Peret i Mandinga i a la geganta Caterina
a la festa gegantera.
El primer cap de setmana d’agost, ens esperen a
Colldejou, i de ben segur, que a alguna trobada més

assistirem abans de gaudir, amb tots els que ens
vulgueu acompanyar, a la nostra trobada a Vilanova.
Com sempre, animem a tots els que us vulgueu
afegir a la colla, a fer-ho. Ens ho passem la mar de
bé!!!!

Delegada Contra el Càncer de Vilanova
d’Escornalbou.
M. del Carme Aragonès Escoda

HORARI
D’OBERTURA:
◗ obert:
tots els caps de setmana
de 9.00 a 12.00 h

Passatemps

!!
ATENCIÓ!

Tot Vilanova

AGOST DE 2017

MEGASudoku

Hi ha premi a les cinc primeres persones
que entreguin a l’ajuntament el mega
sudoku o el flux lliure més gran resolt:

PREMIS
MEGA SUDOKU: 1 ENTRADA PEL BALL

DE FESTA MAJOR

FLUX LLIURE MÉS GRAN: 1

ENTRADA PER L’ACTUACIÓ DEL JORDI L.P.

FLUX LLIURE
FLUX LLIURE: el joc
consisteix en unir cada
lletra amb la mateixa
lletra del mateix color
mitjançant una línia
sense passar dues
vegades pel mateix
lloc. Tots els quadres
buits han de quedar
traçats per una línia.

guanyadors del concurs del Casal
d’estiu amb el dibuix de la Casa Toda
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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

